Toelichting voor docenten bij het cursusboek
voor de Paddenstoelencursus
De Paddenstoelencursus wordt al jarenlang door veel
IVN-afdelingen gegeven. Afgelopen zomer is er samen
met docenten een beknopt cursusboekje voor deze
cursus gemaakt. Hieronder lees je hoe je het boek in je
cursus kan gebruiken.
De IVN-paddenstoelencursus is vaak een korte cursus van
enkele bijeenkomsten, bijvoorbeeld drie lessen en een
excursie. Het cursusboekje is daarom ook beknopt gehouden
(28 pagina’s). Het boekje behandelt de onderwerpen die in de
meeste IVN-paddenstoelencursussen aan de orde komen:
1. De paddenstoel. Bouw, voortplanting, groei en indeling.
2. Het ecosysteem. De rol van de paddenstoel in de natuur.
3. De mens. Oude gebruiken rond de paddenstoel en de
veelzijdige toepassingen ervan.
Alles wordt helder uitgelegd en verduidelijkt met illustraties en veel foto’s. Onder aan deze tekst zie je
een paar voorbeeldpagina’s uit het boekje.
Gebruik boekje voor cursisten
Dit boekje kan voor de cursisten dienen als naslagwerk, als voorbereiding op de cursus, of juist als
verwerking en verdieping tijdens de cursus. Doordat de cursisten zelfstandig met de stof aan de slag
gaan, blijft de informatie beter hangen. Daardoor hoef je als docent tijdens de volgende les(sen)
minder tijd en aandacht te besteden aan de basiskennis en blijft er meer tijd over voor vragen en/of
oefenen met determineren. Als docent deel je het cursusboekje bijvoorbeeld uit in de eerste les en
geef je het op als huiswerk voor de volgende les of lessen.
Gebruik boekje voor docenten
Je kunt het boekje ook als leidraad gebruiken bij de indeling van je cursus. Je geeft dan een cursus
van drie lessen en behandelt in elke les één van de drie hoofdstukken uit het boekje:
• in de eerste les de paddenstoel zelf (bouw, functie, voortplanting en indeling);
• in de tweede les de rol van paddenstoelen in het ecosysteem;
• en in de derde les de relatie tussen mens en paddenstoel.
De desbetreffende hoofdstukken uit het boekje kunnen dienen als huiswerk voor de cursisten
voorafgaand aan de bijeenkomst als voorbereiding, of als verwerking achteraf.
Het is trouwens niet noodzakelijk om je cursus op te bouwen volgens de opzet van het cursusboekje.
Het boekje kan ook ingezet worden als je een andere cursusopbouw hebt. Dan kan het boekje naar
eigen inzicht als huiswerk worden opgegeven.
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Bestelinformatie
Als docent kun je een gratis exemplaar van IVN Cursus Paddenstoelen aanvragen bij het IVN
Cursushuis ter voorbereiding op je cursus. Mail hiervoor naar cursushuis@ivn.nl
Voor je cursisten kun je het boekje in de IVN Webwinkel bestellen voor € 12,50 per stuk door gebruik
te maken van kortingscode IVN-PCB-40%
Vraag of suggestie?
Heb je een vraag, een reactie of een suggestie voor verbetering van het cursusboekje? Mail je reactie
naar het IVN Cursushuis: cursushuis@ivn.nl
Een indruk van het boekje
Om een indruk te krijgen van het boekje zie je hier enkele voorbeelden van pagina’s.
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