Opleiding
IVN Natuurgids
2021-2023
Vind je het leuk om meer te weten over de natuur
en daarover aan anderen te vertellen?
Dan is de natuurgidsenopleiding van het IVN
misschien iets voor jou!
De IVN-afdelingen Amersfoort en Nijkerk
organiseren de Natuurgidsenopleiding,
die 9 december 2021 start.

Wat is IVN?

Voor wie is de Natuurgidsenopleiding?

Het IVN (Instituut voor Natuureducatie en
Duurzaamheid) is al 60 jaar een vereniging met
ruim 21.000 vrijwilligers, verspreid over meer dan
170 plaatselijke afdelingen. Doel van het IVN is
mensen te betrekken bij natuur, milieu en
landschap.
De vrijwilligers doen dit door het organiseren van
wandelingen, excursies, cursussen en het
begeleiden van bijvoorbeeld schoolprojecten en
kinderactiviteiten.
De activiteiten die het IVN organiseert, worden
veelal uitgevoerd door gediplomeerde IVNNatuurgidsen.
De IVN afdelingen van Amersfoort en Nijkerk zijn
actief in de gebieden rond Amersfoort, Nijkerk,
Hoevelaken, Putten, Leusden en Woudenberg, zoals
de Gelderse Vallei, De Heuvelrug, Eemvallei en
Arkemheen. Gebieden met veel afwisseling in
bodem, flora en fauna.

De opleiding is bedoeld voor de enthousiaste
natuurliefhebber met al enige natuurkennis die
graag meer van de natuur wil weten en deze kennis
en ervaring als actief lid aan anderen wil
overdragen.
Je bent lid van IVN en ouder dan 18 jaar
Je hebt binding met het gebied rond Amersfoort en
Nijkerk.
Als je de opleiding met goed gevolg afsluit, ontvang
je het diploma en ben je landelijk erkend IVNNatuurgids.
We rekenen er op dat je je als Natuurgids actief
inzet als vrijwilliger in onze IVN afdeling met allerlei
activiteiten op het gebied van natuureducatie en
duurzaamheid, zoals bijvoorbeeld het organiseren
en begeleiden van natuurwandelingen, fietstochten
en natuuractiviteiten voor de jeugd.
Er zijn in 60 jaar al ruim 16.000 IVN natuurgidsen
opgeleid.

Georganiseerd door IVN Amersfoort en IVN Nijkerk

Praktische zaken

Wat houdt de opleiding in?

Aanmelding voor de opleiding

Informatieavonden van 19.30 uur tot 22.00 uur:
Dinsdag 14 en 28 oktober 2021 in het Groene Huis
Schothorsterlaan 21 3822NA Amersfoort.
Niet in Nijkerk

De opleiding loopt van 9 december 2021 tot 24 juni
2023 op donderdagavond ongeveer eens in de twee
weken. We houden rekening met schoolvakanties.
De (fiets)excursies zijn een of twee keer per maand
op zaterdagmorgen van 09.00 tot 12.00 uur.
Het lesprogramma staat op onze website.
We verwachten dat je 85% van de ca 55
bijeenkomsten aanwezig bent
Op 24 juni 2023 is er een feestelijke diploma
uitreiking.
Er wordt van je verwacht dat je
- zelf presentaties en excursies voorbereidt en
geeft
- een gebied bestudeert
- een aantal opdrachten maakt.
- onderzoekt en studeert
Naast de bijeenkomsten zul je nog extra tijd in de
opleiding moeten steken. Afhankelijk van je
voorkennis en ervaring moet je rekenen op twee
dagdelen per week.

Je meldt je voor 17 november 2021 per e-mail aan
op cursussen@ivnamersfoort.nl,
Het inschrijfformulier staat op de website.
Een intake gesprek is onderdeel van de toelating tot
de opleiding. Dit kan op de informatie avond of
anders.
Voor 1 december 2021 ontvang je bericht of je kunt
deelnemen.
Inwoners van de regio en ook actieve leden van
onze IVN afdelingen genieten voorrang.
Afhankelijk van de beperkingen door de overheid
opgelegd zal het aantal deelnemers aan de
opleiding worden bepaald.

Aanmelden voor de informatieavond is nodig in
verband met beperkt aantal plaatsen:
cursussen@ivnamersfoort.nl
Je krijgt bericht. Coronatoegangsbewijs verplicht

Kosten
De opleiding kost € 325,-. Daarvoor krijg je een
cursusmap, veel digitaal materiaal, ca 55
inspirerende bijeenkomsten, consumpties, leuke
studiegenoten, gelijkgezinde geesten.
Betaling van het cursusgeld in twee termijnen. De
eerste, groot € 175,- , na acceptatie van de
inschrijving voor 1 december 2021. De tweede, €
150,-- voor 1 januari 2022
Bijkomende kosten zijn het lidmaatschap van € 24,per jaar gedurende de opleiding.

Waar?
Avondbijeenkomsten zijn in het Groene Huis
Schothorsterlaan 21, 3822NA Amersfoort.
De (fiets)excursies zijn in natuurgebieden in en rond
Amersfoort en Nijkerk. Eigen vervoer is
noodzakelijk.

Versie 17 september 2021

De opleiding biedt twee leerpaden
- kennis van natuur, flora, fauna, ecologie,
duurzaamheid en landschap
- vaardigheden om activiteiten te organiseren en
te leiden, zoals excursies geven.
De opleiding wordt georganiseerd door vrijwilligers
van de afdelingen en ook docenten zijn veelal actief
binnen de afdeling. De wijze van lesgeven is zeer
gevarieerd en elke bijeenkomst zal een deel
praktisch ingevuld worden.

Tot slot.
Deze opleiding vraagt gedurende anderhalf jaar
veel tijd en inzet, wat men vooraf vaak te licht
inschat. Daar staat tegenover dat het enthousiasme
onder de cursisten erg groot is en dat velen van hen
nu daadwerkelijk praktiserende natuurgidsen zijn.
Wie de opleiding gevolgd heeft, kijkt voortaan met
andere ogen naar de natuur.
Zie voor meer informatie:
https://www.ivn.nl/natuuracademie/natuurgidseno
pleiding
En de website van IVN Amersfoort
Alles onder voorbehoud met betrekking tot het
corona virus
We zullen voor toegang je coronatoegangsbewijs
vragen.

