GEZOCHT: natuurliefhebbers
(m/v) met passie voor delen
Informatieavond
IVN
NatuurGidsenOpleiding
Groningen-Drenthe
Donderdag 15 juni 2017
19.30 - 22.00 uur
Hunebedcentrum
Hunebedstraat 27
9531 JT Borger

De IVN NatuurGidsenOpleiding is er voor alle natuurliefhebbers die graag [meer] kennis van
natuur willen opdoen. Om vervolgens hun passie voor de natuur te delen met het brede publiek.
Ben jij zo’n natuurliefhebber? Pak dan nu je kans! Meld je aan en kom sfeer proeven tijdens de
informatieavond op donderdag 15 juni. Maak kennis met IVN en laat je uitgebreid informeren
over de opleiding.

IVN NatuurGidsenOpleiding
Hoe heet die vogel die ik zo mooi hoor zingen? Hoe bereid ik een excursie voor? En hoe kan ik
ervoor zorgen dat anderen net zo veel plezier beleven aan de natuur als ik? Met de IVN
NatuurGidsenOpleiding ontwikkel je niet alleen brede kennis over veldbiologie en
landschapsecologie. Ook leer je hoe je groene activiteiten - zoals fiets- en wandelexcursies en
natuurwerkdagen - organiseert en begeleidt. Je leert stapsgewijs omgaan met verschillende
doelgroepen en zult ervaren hoe jij - als gids- het beste in je kracht staat. Inmiddels hebben
16.000 mensen in Nederland de IVN NatuurGidsenOpleiding al gevolgd. Word jij één van onze
nieuwste gidsen?
De opleiding bestaat uit vijf modules: kennismaking en oriëntatie | bodem, water en planten |
dieren | ecologie en jeugdnatuurwerk | landschap; gebruik en functies

Organisatie
De organisatie van deze IVN NatuurGidsenOpleiding ligt in handen van IVN Bellingwedde |
IVN Veenkoloniën | IVN Westerwolde | IVN Borger-Odoorn en wordt mede mogelijk
gemaakt dankzij financiering door de provincies Groningen en Drenthe.

Tijdsinvestering
De opleiding duurt 1,5 jaar met gemiddeld drie lessen per maand; twee binnenlessen op de
donderdagavond en één buitenles op de zaterdagochtend. Tijdens schoolvakanties is er geen les.
Daarnaast voer je tijdens de opleiding - individueel of in groepen - diverse opdrachten uit,
waarmee je werkt aan verdieping en specialisatie. Na een succesvolle afronding van de opleiding
ontvang je het landelijk erkend diploma IVN Natuurgids.

Locatie en tijden
De IVN NatuurGidsenOpleiding Groningen-Drenthe start op 7 september 2017.
De lessen op donderdag [19.30 - 22.00 uur] worden van september 2017 tot april 2018 gegeven
in de Granietzaal van het Hunebedcentrum | Borger. Van april tot december 2018 vinden de
lessen plaats in Kloosterboerderij Bleyendael | Sellingen. De buitenlessen [zaterdag 09.30 - 12.00
uur] worden georganiseerd op verschillende locaties in de werkgebieden van de organiserende
IVN afdelingen.

Kosten
De opleiding kost € 325,- Dit is exclusief het IVN lidmaatschap en inclusief het lesmateriaal.

Interesse?
Wil je deelnemen aan de IVN NatuurGidsenOpleiding? Stuur dan een mailtje aan
ngo.groningendrenthe@gmail.com. Je ontvangt dan nadere informatie en een aanmeldformulier.
Dit formulier is ook te vinden op de websites van de organiserende IVN afdelingen:
www.ivn.nl/afdeling/bellingwedde
www.ivn.nl/afdeling/westerwolde
www.ivn.nl/afdeling/borger-odoorn
Graag eerst nog even sfeer proeven? Kom dan op 15 juni naar de informatieavond in het
Hunebedcentrum in Borger. Aanmelden hiervoor gaat ook door middel van een mailtje aan
ngo.groningendrenthe@gmail.com.
Mocht je graag telefonisch nog wat informatie willen inwinnen? Bel dan met Marit Stokkentreeff |
m.stokkentreeff@ivn.nl | 06 - 5024 8898 | 050 - 313 59 33.

IVN werkt aan een duurzame
samenleving. Wij zijn ervan
overtuigd dat - door mensen
zelf in aanraking te brengen
met de natuur - zij zich bewust
worden van de waarde ervan.
Daarom laten wij jong en
ouder de natuur van dichtbij
beleven.

