Infoblad cursus Laat jouw tuin zoemen
Op dit infoblad staat alle informatie voor IVN’ers die overwegen om deze cursus aan te bieden. Over
de doelen, doelgroep, lengte van de cursus en beschikbare materialen. NB: deze cursus is ontwikkeld
door Nederland Zoemt (een samenwerking van IVN Natuureducatie en Natuur en Milieu) en daardoor
zijn de materialen ook vrij beschikbaar voor andere vrijwilligersgroepen die iets willen doen voor de
wilde bij in Nederland.
Doel en doelgroep
De cursus leert cursisten over wilde bijen en hoe zij hun tuin bijvriendelijk kunnen inrichten en
onderhouden. Wil je liever een cursus organiseren over bijen en het vergroenen van buurten? Kijk dan
bij de cursus ‘Laat jouw buurt zoemen’. Wil je een bredere focus dan alleen bijen? Kijk dan bij ‘Een
levende tuin maak je zelf’.
Lengte van de cursus
De cursus heeft 2 bijeenkomsten en een optionele excursie. De meest geschikte periode is het
voorjaar en de zomer omdat dan de meeste bijen actief zijn.
Beschikbaar materiaal
Voor cursisten
- Een cursistenboek. Te bestellen via de webwinkel van IVN. Klik op deze link.
- Een certificaat.
Voor docenten. Alles is te downloaden via Ons IVN. Ben je geen lid van IVN? Stuur dan
een mail naar cursushuis@ivn.nl.
- Een toelichting voor docenten bij de cursus.
- Een digitale inkijkversie van het cursistenboek.
- Lesbrieven voor de bijeenkomsten.
- Bijbehorende powerpoint presentaties.
- Een evaluatieformulier.
Diploma en certificering
Deze cursus is gecertificeerd door het IVN Cursushuis. Dat betekent dat hij voldoet aan alle
standaarden waar een IVN-cursus aan moet voldoen.
Wanneer gewenst kunnen deelnemers een certificaat krijgen. Deze kun je downloaden via Ons IVN.

Prijzen
- De digitale cursistenmap is gratis te verkrijgen. Dat is mogelijk omdat deze cursus is
ontwikkeld in samenwerking met de Bee Foundation voor Nederland Zoemt. We waarderen
een donatie voor het gebruik van het materiaal aan Nederland Zoemt. Dit kun je doen door
een zelf te bepalen bedrag over te maken aan NL02ABNA0213302942 t.n.v. Vereniging IVN
o.v.v. Nederland Zoemt.
- De gedrukte versie van het cursusboek Laat jouw tuin zoemen kost € 15,00 per stuk. Voor
IVN-afdelingen die een cursus geven en minimaal 5 boeken bestellen geldt een prijs van €8,75
per stuk. Vul hiervoor de kortingscode in voor leden bij het bestellen.
- Op Ons IVN staan onze adviesprijzen voor het geven van de cursus.
Wat moet je zelf nog doen en regelen
- Werving en instrueren van docent. Heb je in jouw afdeling geen docent die deze cursus kan
of wil geven? Dan kun je ook een docent van Nederland Zoemt krijgen. Neem hiervoor contact
op met projectleider Sjoerd Luiten op s.luiten@ivn.nl.
- Werving en inschrijven cursisten.
- Cursuslocatie reserveren/huren en indien van toepassing een excursielocatie.
- Begroting opstellen van inkomsten en uitgaven.
- Eventueel subsidie aanvragen (bijvoorbeeld bij gemeente, provincie of fonds).
- Materiaal regelen voor de bijeenkomsten. Denk aan zoekkaarten, maar ook koffie, thee en
wat lekker voor bij de bijeenkomsten.
Meer informatie
Vragen? Neem contact op met het IVN Cursushuis op cursushuis@ivn.nl of 020-6228115.

