Opleiding IVN Natuurgids 2022-2023
Kun jij ook zo genieten van de natuur en zou je andere mensen dat ook willen laten ervaren?
Vind je het leuk om meer te weten over de natuur en alles wat daar mee samenhangt en wil je
dat overbrengen op anderen?
Dan is de natuurgidsenopleiding van IVN Leidse regio misschien iets voor jou!
IVN Leidse regio start op 10 januari 2022 met de opleiding tot
natuurgids.
IVN Natuureducatie bestaat al 60 jaar. Het doel van IVN
Natuureducatie is mensen te betrekken bij natuur, milieu en
landschap. IVN Leidse regio is actief in het gebied tussen
Wassenaar, Zoeterwoude, Hillegom en de kust, zoals
bijvoorbeeld Berkheide, Poelgeest, Cronestyn en de duinen
bij Katwijk en Noordwijk.
Dit zijn gebieden met veel afwisseling in bodem, flora en fauna.
De activiteiten die IVN organiseert, worden uitgevoerd door gediplomeerde IVN natuurgidsen.
Voor wie?
De opleiding is bedoeld voor de enthousiaste natuurliefhebber met enige natuurkennis die graag
meer van de natuur wil weten en deze kennis en ervaring als actief lid aan anderen wil overdragen.
Je bent (of wordt) lid van IVN en je bent ouder dan 18 jaar. Je bent woonachtig in de Leidse regio.
Als je de opleiding met goed gevolg afsluit, ontvang je het diploma en ben je landelijk erkend
IVN natuurgids.
Je gaat de verplichting aan dat je je daarna als natuurgids actief inzet als vrijwilliger bij IVN Leidse regio
en meewerkt met activiteiten op het gebied van natuureducatie en duurzaamheid.
Denk aan het organiseren en begeleiden van natuurwandelingen, fietstochten en natuuractiviteiten voor jong en
oud of misschien je kennis en kunde inzetten voor lokale natuur- en milieuproblematiek.
Samenvattend
Je leert over de natuur én hoe je anderen enthousiast kunt maken en laten leren over de natuur. Doordat je als
deelnemer intensief en langdurig met de natuur bezig bent, sluit je de natuur in je hart. En iets waarvan je houdt,
daar wil je je ook voor inzetten en anderen erover vertellen.

Investering
De opleiding kost totaal € 375,- (excl. verplicht lidmaatschap,
persoonlijke uitgaven, facultatief 2e weekend (€100,-) en
vervoerskosten).
Daarvoor krijg je een lesmap, veel digitaal materiaal, ca 60 inspirerende
bijeenkomsten, twee praktijkweekenden, leuke studiegenoten
en gelijkgestemde geesten.
Bij voortijdige beëindiging is terugbetaling niet mogelijk.
Programma
De opleiding wordt georganiseerd door actieve en ervaren natuurgidsen
van de afdeling. De wijze van lesgeven is zeer gevarieerd evenals de
onderwerpen.
De lessen worden gegeven op maandagavond in het Wellantcollege, Oegstgeest en op zaterdagochtend in een
van de natuurgebieden in de Leidse regio. De lessen zijn ongeveer om de week en zo min mogelijk in de
schoolvakanties. Op 10,11 en 12 juni 2022 is het 1e opleidings-weekend (deelname is verplicht). In juli 2023 sluiten
we af met een landelijk erkend diploma.
Het lesprogramma krijg je na je definitieve aanmelding.

Wat wordt er van je verwacht?
Je gaat zelf presentaties en excursies voorbereiden en geven (de 5 en 10
minuten praatjes); een gebied bestuderen (het adoptieterrein); een aantal
opdrachten maken en van alles onderzoeken, leren en bestuderen.
Naast de bijeenkomsten zul je dus nog extra tijd in de opleiding moeten
steken. Afhankelijk van je voorkennis en ervaring moet je rekenen op twee
dagdelen per week inclusief de bijeenkomsten.
We verwachten dat je 85% van de bijeenkomsten aanwezig bent.
Op 11 oktober 2021 is er een informatie avond in het Wellantcollege in Oegstgeest.
Een intakegesprek is onderdeel van de toelating tot de opleiding.
In november 2021 ontvang je bericht of je kunt deelnemen.
Er is plaats voor 30 deelnemers, bij overtekening leggen we een wachtlijst aan.

Tot slot.
Deze opleiding vraagt gedurende anderhalf jaar veel tijd en inzet,
wat vooraf vaak te licht wordt ingeschat. Daar staat tegenover
dat het enthousiasme onder de deelnemers erg groot is en dat
velen van hen nu daadwerkelijk al jaren praktiserende
natuurgidsen zijn.
Wie de opleiding gevolgd heeft, kijkt voortaan met andere ogen
naar de natuur.

Meer informatie:
https://www.ivn.nl/natuuracademie/natuurgidsenopleiding

Heb je interesse of vragen?
Stuur dan een mail naar NGOLeidseregio@gmail.com met je naam, adres en telefoonnummer.
Alles onder voorbehoud van overheidsmaatregelen.

