
Wat is IVN? 
IVN staat voor Instituut voor Natuureducatie. Deze 
landelijke vereniging streeft er onder andere naar de 
belangstelling voor natuur en milieu te bevorderen 
en zo te trachten het behoud daarvan te realiseren.


De afdeling Gooi en omstreken is actief op diverse 
vlakken: 

• we gaan op pad in de natuur met groot en klein 

publiek (te voet, op de fiets, op en bij het water)

• we geven korte natuurcursussen:

• we zijn met informatie aanwezig bij diverse 

manifestaties;

• we maken beschrijvingen van wandelingen met 

leuke en interessante weetjes over de natuur;

• we leiden onze leden op tot IVN-natuurgids;

• we werken veel samen met natuurorganisaties, 

zoals Goois Natuurreservaat, Natuurmonumenten 
en Staatsbosbeheer; onze excursies vinden vaak 
plaats in hun terreinen.

IVN-gidsenopleiding 
2023-2025 

Het IVN draagt bij aan een duurzame 
samenleving door mensen te betrekken bij 

natuur, milieu en landschap.

Wat kost de opleiding?  
Voor de hele opleiding van bijna twee jaar 
bedragen de kosten € 500,- incl. het digitale 
lesboek, andere cursusmaterialen, thee en koffie 
tijdens de bijeenkomsten en het cursusweekeinde 
van 12-14 april 2024.


Het bedrag kan in twee termijnen worden voldaan  
(€ 300,- voor de start van de opleiding en € 200,- 
voor 1 maart 2024).


Bijkomende kosten zijn het lidmaatschap van het 
IVN à € 25,- per jaar vanaf 2024. 

Hoe meld je je aan? 
Je meldt je vóór 1 mei 2023 aan door een e-mail 
te sturen aan natuurgidsenopleiding@ivngooi.nl  
Je ontvangt daarna de aanmeldingsformulieren.


Om een goed inzicht in jouw verwachtingen te 
krijgen en om in te schatten of de gidsenopleiding 
daarin voorziet, houden wij een intakegesprek. 
Resultaat van dit gesprek is een gezamenlijk 
besluit over definitieve deelname. 


Op donderdag 23 maart vanaf 19.30 uur is er een 
informatieavond in de Infoschuur (vooraf 
aanmelden via de mail).


Heb je nog vragen? 
Voor vragen kan je terecht tussen 18.30 en 19.00 
uur bij Inge Brandenburg (035) 6838673 of bij 
Sander Koopman (035) 7723267 of via e-mail  
natuurgidsenopleiding@ivngooi.nl
 Bezoek ook onze website: IVN Gooi e.o.

https://www.ivn.nl/afdeling/gooi-en-omstreken/
mailto:natuurgidsenopleiding@ivngooi.nl
mailto:natuurgidsenopleiding@ivngooi.nl


Wat houdt de opleiding in? 
De opleiding start op zaterdag 2 september 2023 met 
een kennismakingsmiddag met elkaar, de docenten en 
het IVN. De opleiding eindigt op zaterdag 10 mei 2025 
met een natuurevenement. 


De opleiding bestaat uit:

• 39 lessen, twee keer per maand op maandag van 

19.30 tot 22.00 uur (met uitzondering van 
feestdagen en de zomer- en kerstvakantie) 


• circa 20 excursies te voet en soms met de fiets in de 
weekeinden of op zomeravonden, o.a. om kennis te 
maken met de terreinen in het Gooi en het gidswerk


• een cursusweekeinde elders in Nederland van 12 tot 
14 april 2024.


 Bovendien:

• deelname aan activiteiten van de afdeling

• eigen presentaties en proefexcursies

• een aantal toetsopdrachten 

• het maken van een educatieve opdracht 


Je dient er rekening mee te houden, dat je naast de 
cursusavonden extra tijd in de opleiding moet 
investeren. Je moet rekenen op ongeveer 2 
dagdelen per week.

Wat doet een natuurgids? 
Na de opleiding ben je IVN-natuurgids. Een IVN-gids 
geeft jongeren en volwassenen inzicht in de natuur en 
de directe leefomgeving. Dit gebeurt door:

• excursies in natuurgebieden van 

Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en het Goois 
Natuurreservaat,


• activiteiten voor scholen en groepen jongeren, 
cursusavonden of lezingen,


• beschrijvingen van wandelroutes,

• het geven van voorlichting b.v. op vrijetijdsmarkten.


Hoe geven wij les? 
Het docententeam van de gidsenopleiding bestaat uit 
ervaren leden van de afdeling.


De opzet is niet schools. Bij deze opleiding wordt 
uitgegaan van de medeverantwoordelijkheid van jou als 
cursist. Samenwerking en zelfwerkzaamheid zijn hierbij 
van groot belang.

Voor wie is de opleiding? 
De opleiding is bedoeld voor liefhebbers van de natuur 
in het Gooi die:

• interesse in de natuur hebben,

• hun interesse voor de natuur actief willen uitdragen

• ouder zijn dan 18 jaar

• wonen in het Gooi of een speciale binding met deze 

omgeving hebben


Deelname is niet gebonden aan een bepaalde 
vooropleiding.


Je ontvangt bij het succesvol doorlopen van de 
opleiding het diploma Natuurgids bij het IVN. 


We rekenen erop dat je je na de opleiding actief 
inzet in de afdeling om de doelstelling van het IVN 
uit te dragen.

Waar geven wij de cursus?  
We houden de avonden in de Infoschuur van Goois 
Natuurreservaat (GNR) bij de Natuurbrug Zanderij 
Crailoo, Naarderweg 103A, 1217 GL  Hilversum  
(weg tussen Hilversum en Bussum).


Excursies vinden op verschillende locaties in het Gooi 
plaats. Eigen (fiets)vervoer is daarbij noodzakelijk.

Wat biedt de opleiding? 
De inhoud bestaat uit twee geïntegreerde delen:

• kennis van natuur, milieu en landschap in het 

algemeen en specifiek van het Gooi. 

• vaardigheden om publiek bij de natuur te 

betrekken, zoals een excursie voorbereiden en 
geven, omgang met het publiek en persoonlijke 
presentatie.
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