Wat houdt de opleiding in?
In totaal zijn er in anderhalf jaar ongeveer 50
bijeenkomsten: theorieavonden op de
woensdagavonden in Ruinen en praktijkochtenden op locatie op de zaterdagmorgen.
De opleiding bestaat uit vijf modulen:
1.
Kennismaking en oriëntatie
2.
Bodem, water en planten
3.
Dieren
4.
Ecologie en jeugdnatuurwerk
5.
Landschap gebruik en functies
De opleiding kent een intensief programma.
Naast aandacht voor inhoudelijke kennis is
er veel aandacht voor didactiek. Zo leer je te
presenteren, excursies verzorgen en een
educatief werkstuk maken.
Gedurende de opleiding verwachten we dat
je een adoptieterrein intensief volgt. Je inventariseert er flora, fauna en maakt een
beschrijving van cultuurhistorie, landschapskenmerken. Daarnaast is er een stageopdracht. Het vraagt dus een behoorlijke tijdinvestering, maar je krijgt er ook veel voor terug. Na afronding ontvang je een landelijk
erkend diploma

Natuurgidsenopleiding
Westerveld en
Noordwest Overijssel

Natuurgidsenopleiding Westerveld en Noordwest Overijssel wordt georganiseerd door de IVN-afdelingen
Westerveld en Noordwest Overijssel

Natuurgidsenopleiding
Duur: anderhalf jaar
Eerste les: 12 januari 2023
Deelnemers: 30, op volgorde van
inschrijving, cursisten uit eigen regio
hebben voorrang Kosten: 350 euro,
inclusief lesmateriaal
Lesavond: donderdagavond
Tijd: 19.30 uur tot 22.00 uur
Plaats: voormalige tuinbouwschool, Maj. van Swietenlaan
15, 832 CE Frederiksoord
Excursies: tenminste 1x per maand op een
zaterdagmorgen
Kijk voor de meest recente informatie op:
natuurgidsenopleiding.blogspot.nl

Informatieavond 22 september 2022
19:30 uur in de voormalige
tuinbouwschool in Frederiksoord
Kijk voor meer informatie op
Natuurgidsenopleiding.blogspot.nl

Daar vind je ook een formulier waar je je kunt inschrijven

E-mail natuurgidsencursus@gmail.com

E-mail natuurgidsencursus@gmail.com

Het IVN
Wat doen wij?

Jij een natuurgids

Inschrijven voor de opleiding, hoe
gaat dat?
Heb je belangstelling om de opleiding te volgen?
Kijk voor meer informatie op:
natuurgidsenopleiding.blogspot.nl

Het IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, is een vereniging van voornamelijk
vrijwilligers. Wij organiseren educatieve activiteiten en geven voorlichting over natuur, milieu,
landschap en leefomgeving. Er zijn 168 afdelingen waaronder IVN Westerveld en IVN Hoogeveen. Dankzij het IVN hebben tienduizenden
mensen zich leren verwonderen over de natuur
in hun eigen omgeving. Door cursussen, excursies en activiteiten in de natuur kregen ze een
andere kijk op hun leefwereld.

Wil je meer weten of je opgeven als belangstellende, mail dan naar natuurgidsencursus@gmail.com. Dan nodigen wij je uit voor de
Informatieavond.

Zuidwest Drenthe
IVN Westerveld is actief in Zuidwest Drenthe:
een landschap van essen, brinkdorpen, beekdalen en randveenontginnningen. Je vindt er
heidevelden, bossen, veentjes, keileemruggen
en kleinschalige coulisselandschappen. En er
zijn twee nationale parken: het Drents-Friese
Wold en het Dwingelderveld.

Noordwest Overijssel

IVN Noordwest Overijssel is actief in de omgeving van gemeente Steenwijkerland. Hier zijn
de stuwwal Woldberg, bosgebied de Eese en
het Nationaal Park Weerribben Wieden bepalend voor natuur en landschap.

Natuurgidsenopleiding
Ben je enthousiast over de natuur in je eigen
omgeving? Wil je meer weten over deze natuur
en je er samen met anderen actief voor inzetten? Dan is de natuurgidsenopleiding van het
IVN misschien iets voor jou!
De opleiding start in januari 2017. De opleiding
is bedoeld voor mensen met hart voor de natuur, die graag meer willen leren over hun eigen regio en die het leuk vinden om kennis en
ervaring met anderen te delen.
Heb je de opleiding na anderhalf jaar succesvol afgerond dan krijg je een diploma en ben je
een landelijk erkende IVN-natuurgids.

Van weidevogels tot schoolkinderen
Als je eenmaal natuurgids bent, kun je op allerlei manieren actief worden binnen de drie verenigingen
Denk bijvoorbeeld aan:
leiden van publiekswandelingen of wandelingen aangevraagd door scholen en organisaties,
ondersteunen van praktisch biologieonderwijs voor
kinderen van de basisschool en de middelbare school,
inventarisatie van flora en fauna in je eigen omgeving,
organiseren van korte cursussen voor andere IVN’ers,
kritisch volgen van lokaal natuur- en milieubeleid,
helpen bij het beschermen van de natuur bijvoorbeeld
van de weidevogels, steenuilen of kerkuilen,
uitzetten van nieuwe natuurpaden,
voorlichting geven aan de pers over onze activiteiten.
Natuurlijk mag je zelf straks ook nieuwe activiteiten verzinnen.
De informatieavond, een volgende stap
Spreekt deze folder je aan, kom dan naar de informatieavond op 22 september 2022 in Frederiksoord. Hier
leggen we alles nog eens duidelijk uit en kun je kennis
maken met het opleidingsteam.

Natuurgidsenopleiding
Duur: anderhalf jaar
Eerste les: 12 januari 2023
Deelnemers: 30, op volgorde
van inschrijving, cursisten uit
eigen regio hebben voorrang
Kosten: 350 euro, inclusief
lesmateriaal
Lesavond: donderdagavond
Tijd: 19.30 uur tot 22.00 uur
Plaats: voormalige tuinbouwschool, Maj. van
Swietenlaan 15, 832 CE Frederiksoord
Excursies: tenminste 1x per maand op een
zaterdagmorgen
Kijk voor de meest recente informatie op:
natuurgidsenopleiding.blogspot.nl
Daar vind je ook een formulier waar je je kunt
inschrijven als deelnemer.

