Infoblad cursus Moestuinieren
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.
Doel en doelgroep
De cursus moestuinieren is om beginnende moestuinierders op weg te helpen.
Lengte van de cursus
De cursus heeft 3 bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn verspreid over het moestuinseizoen en
duurt daardoor enkele maanden. De aanbevolen cursusperiode is in maart-mei.
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.
- Een digitale inkijkversie van het cursistenboek.
- Lesbrieven voor de bijeenkomsten.
- Bijbehorende powerpoint presentaties.
- Extra materiaal: een lespakket voor basisscholen en scharrelkids
moestuinieren handboek.
- Promotiemateriaal: een invulflyer.
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
- Het cursusboek Stap voor Stap Moestuinieren kost € 12,50 per stuk. Voor IVN-afdelingen die
een cursus geven en minimaal 5 boeken bestellen geldt een prijs van €7,50 per stuk. Vul
hiervoor de kortingscode voor leden in bij het bestellen.
- Onze adviesprijzen voor het geven van cursussen staan op Ons IVN.

Wat moet je zelf nog doen en regelen
- Werving en instructie van een docent
- Werving en inschrijven cursisten
- Cursuslocatie reserveren/huren
- Begroting opstellen van inkomsten en uitgaven
- Eventueel subsidie aanvragen (bijvoorbeeld bij gemeente, provincie of fonds)
- Materiaal regelen voor de bijeenkomsten. Denk aan schepjes en kweekbakjes, 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.

