Infoblad cursus Schoolgids
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 cursussen jeugdbegeleider en schoolbegeleider zijn voor mensen die willen leren om
natuuractiviteiten voor kinderen te bedenken en te begeleiden. Enthousiasme staat daarbij voorop. Ze
leren over hoe kinderen zich ontwikkelen, waarom natuur belangrijk voor kinderen is en hoe je hun
band met de natuur kunt voeden en ondersteunen. Je werkt ook aan een basiskennis over de natuur,
passend bij jullie omgeving en tijd van het jaar.
Er is één docentenhandleiding voor zowel de cursus jeugdbegeleider als de cursus schoolbegeleider,
omdat de inhoud sterk op elkaar lijkt. Als afdeling breng je zelf accenten aan om het goed op jullie
situatie aan te laten sluiten.
Lengte van de cursus
De cursus heeft 9 bijeenkomsten van 2,5 uur, die deels buiten plaatsvinden. Er zit altijd ongeveer 3
weken tussen de bijeenkomsten, zodat er ruimte is voor het huiswerk, een observatie en een stage.
Daardoor is de totale duur van de cursus ongeveer een half jaar. De cursus kan het hele jaar door
worden gegeven.
Beschikbaar materiaal – te vinden via Ons IVN
Nog geen account op Ons IVN? Leden maken er gemakkelijk en gratis eentje aan via deze link.
Voor cursisten.
 Het IVN Kind en Natuur boek. Digitaal in te kijken en fysieke exemplaren zijn
te bestellen bij het IVN Cursushuis via Ons IVN.
 E-learning over natuuronderwerpen in de vorm van korte online cursussen,
podcasts en webinars via de IVN Natuuracademie Online via
https://natuuracademieonline.ivn.nl.
 Observatieformulier.
 Certificaat van deelname.
 Lesbrieven, te vinden in deze Ons IVN groep
Voor docenten.
 Docenthandleiding.
 Bijbehorende powerpoint presentaties.




Tips voor de organisatie.
Promotiemateriaal: twee flyers die ook te gebruiken zijn als poster, een voorbeeld
persbericht en een voorbeeldtekst voor op de website.

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. Certificaten zijn te verkrijgen via Ons IVN.
Prijzen
- Het cursistenboek kost €12,50 per stuk. Bestel je minimaal 5 boeken, dan kosten ze €10,- per
stuk. Ze zijn waterloos gedrukt met gifvrije inkt op gerecycled papier. Alle opbrengsten van de
boekjes komen ten goede aan het ontwikkelen en onderhoud van de materialenbibliotheek.
- Onze adviesprijzen voor het geven van deze cursus 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 schepnetten voor het vangen van de
waterdiertjes, 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.

