
IVN natuurgidsenopleiding Gooi en omstreken
Informatiebijeenkomst 23-3-23



Programma
oWelkom en uitleg over het doel van de 

bijeenkomst
o Voorstelronde docententeam
o Het IVN
o Presentatie over de 

Natuurgidsenopleiding
o Vervolgtraject
o Vragen 



Vast docententeam 
Robert Bekenkamp

Inge Brandenburg
Fred Jansen (coördinator) 

Sander Koopman

Saskia Mostard

Christine Tamminga



Wat is het IVN
• IVN Natuureducatie
• Instituut voor natuureducatie
• Opgericht in 1960
• Bijna 200 regionale afdelingen in 

Nederland
• Ondersteund door provinciale 

consulentschappen en een landelijk 
bureau

• Missie: jong en oud laten beleven hoe 
leuk, gezond én belangrijk natuur is.



IVN-natuurgidsenopleiding

1. Inhoud
2. Werkvormen en materialen
3. Voorbeelden werkvormen, BM
4. Praktische zaken
5. Eindtermen en toetscriteria
6. Tijdbesteding, inspannen en 

rendement
7. Na de cursus
8. Het verhaal van een IVN-natuurgids



Werkvormen
• Avonden met presentatie, leergesprek, opdrachten, 

presentaties door cursisten

Moeilijkheidsgraad wisselend

• Excursies

• (Buiten)opdrachten

• Practica

• Opdrachten buiten de les, voorbereiden avonden

• Proefexcursie

• Weekend

• Educatieve opdracht, werkstuk

• Mentoraat

• Eindpresentatie



Ecologie en 
milieu

Soorten-
kennis

Natuur  in 
het Gooi

Landschap 
en historie

Educatie en 
didaktiek

Bos
Buitenplaatsen

Plassen
Heide
Stad



Voorbeelden
Gebied leren 

kennen 
tijdens een 

excursie

Museum 
bezoeken

Zelf een 
excursie 

ontwerpen en  
geven

Korte presentatie 
geven over een 

onderwerp

Kijken naar 
kriebelbeestjes

Bomen 
determineren 

met 
knoppentabel

Kennis maken  
met de 

werkgroepen 
van het IVN

Het verhaal van 
de potstal



Cursusmaterialen
• Landelijke digitaal cursusboek en 

informatiebank

• PowerPoints die gebruikt worden 
tijdens de avonden

• Specifieke informatie over het Gooi

• Materiaal voor practica

• Naslagwerken IVN Gooi

• Eigen collectie cursist



Praktische zaken 
Prijs €450, te voldoen in twee termijnen (€250,- + €200,-).

Inbegrepen: weekend, cursusmaterialen en koffie/thee tijdens de avonden

Lesavonden Maandag om de week, 19.30 tot 22.00 uur, actueel rooster digitaal

Excursies Zaterdag of zondag, vaste tijdblokken

Locatie Infoschuur ‘t Gooi
Excursies en buitenpractica: verspreid in het Gooi
Weekend: Gun (Limburg)

Duur September 2023 – mei 2025

Lidmaatschap Verplicht lid worden van IVN, als je dat nog niet bent

Leden ontvangen de Grote Ratelaar (IVN Gooi) en Mens en Natuur (IVN landelijk)



natuurbeleving met alle zintuigen
Biologische moment (BM)



Eindtermen en toetscriteria

Wie de opleiding met succes afrond, krijgt het landelijk diploma IVN-Natuurgids en mag de 
titel IVN-natuurgids voeren.

Wat verwachten we van een gediplomeerd natuurgids?

• “na de opleiding is de cursist in staat tot het zelfstandig en in teamverband plannen, vervaardigen, uitvoeren en 
evalueren van educatieve activiteiten over natuur en milieu, betrekking hebbend op Gooi- en Vechtstreek”.

Hoe toetsen we dit?

• Presentienorm voor docentgeïnitieerde activiteiten
• Beoordeling proefexcursie, educatieve eindopdracht, opdrachten
• De open-boek-toetsen
• Beoordeling inzet tijdens de activiteiten
• Beoordeling inzet eindpresentatie



Tijdbeslag en inspanning

…. De opleiding vraagt een serieuze investering in tijd……

Om de week een lesavond. Gemiddeld 1 dagdeel per week zelfstudie.

Gemiddeld 2x per maand een buitenactiviteit waaronder wandel- en 
fietsexcursies.

Een weekend van vrijdag eind van de middag t/m zondag ( 12-14 april 
2024).

Diverse samenwerkingsopdrachten

Piekmomenten rond opleveren eindopdracht, eindpresentatie.

Buitenactiviteiten gaan bij regen ook door. 
Alleen bij onweer, gladheid en zware storm worden ze afgelast.



En wat levert het op?

• Gecertificeerd diploma IVN-natuurgids

• Kennis van de natuur en het Gooise 

landschap  

• Veel natuurbeleving

• Gezellig samenzijn met 

gelijkgestemden

• Nieuwe inspirerende contacten



Na de opleiding

Van de deelnemers die de opleiding afgerond hebben, verwachten we dat ze zich 
actief inzetten voor de IVN-afdeling Gooi en omstreken.

Voorbeelden van activiteiten

• Het leiden van een publieksexcursie
• Het begeleiden van jeugdgroepen bij een activiteit
• Het maken van een terreinbeschrijving
• Redactie afdelingsblad
• Ontwerpen en geven van een korte cursus of lezing
• Het plannen en organiseren van publiekswandelingen
• Meewerken in duurzaamheidsplatforms
• enzovoort



Het verhaal van een IVN-Natuurgids



Vervolgtraject

Inschrijven vòòr 1 mei (volgorde van 
inschrijving bepaalt, regionale betrokkenheid)

Intake-gesprekken met docenten in mei en juni, 
afspraken in overleg

Deelname-bevestiging

• U ontvangt uiterlijk eind juni bevestiging van deelname

Eerste bijeenkomst is zaterdag 2 september 
2023



Hartelijk dank voor uw aandacht

• Zijn er nog vragen?




