Toelichting voor docenten bij het boek Cursus wilde planten
De cursus over wilde planten is een van de meest gegeven cursussen door IVN- en KNNVafdelingen. Hij wordt ook wel cursus ‘Planten determineren’ of kortweg ‘Plantencursus’
genoemd. Het is een cursus waarin beginners de basis van het determineren leren en meer
oog krijgen voor de planten om hen heen. Voor deze cursus is nu het boek Cursus wilde
planten beschikbaar. Hieronder lees je hoe je het boek in je cursus kunt gebruiken.
Voor en door IVN- en KNNV-afdelingen
Op basis van de bestaande plantencursussen is met hulp van ervaren cursusdocenten een nieuw
boek gemaakt voor de plantencursus. Dit is gedaan in een samenwerking tussen IVN en KNNV.
Beide verenigingen geven immers plantencursussen voor beginners. Het cursusboek is daardoor in
beide verenigingen goed te gebruiken.
Inhoud en leerdoel van de plantencursus
In de plantencursussen van IVN en KNNV leren beginners wat wilde planten zijn, waar ze groeien,
hoe ze zijn gebouwd, hoe de naamgeving in elkaar zit, wat belangrijke determinatiekenmerken zijn,
en hoe je wilde planten kunt determineren.
Op het determineren van planten ligt de focus in de cursus. Er wordt gedetermineerd met de
Veldgids Nederlandse flora óf de Heukels’ Flora van Nederland. Beide flora worden in het
cursusboek toegelicht, maar in de cursus zelf wordt meestal gewerkt met één van beide flora.
Aan het eind van de cursus hebben de cursisten een basisbegrip van wat wilde planten zijn en waar
je ze kunt vinden. Daarnaast kunnen ze zelfstandig een eenvoudige determinatie uitvoeren met
behulp van een flora. En misschien wel het belangrijkste: ze hebben meer oog gekregen voor de
geweldige plantenrijkdom om hen heen!
Opzet van de plantencursus
De plantencursus is een beginnerscursus van 3 tot 8 bijeenkomsten inclusief een of enkele
excursies. In de excursies ga je met de cursisten naar buiten om de lokale flora te ontdekken. In de
lessen behandel je de theorie en oefen je met het determineren van planten; planten uit de
omgeving worden nauwkeurig bekeken en op naam gebracht met behulp van een flora.
Omdat de cursisten tijdens het oefenen met determineren vaak veel hulp nodig hebben, is het aan te
raden dat je bij het geven van de cursus geassisteerd wordt door een tweede docent en/of
cursusassistent(en).
Inhoud cursusboek
Omdat de plantencursus meestal maar 3 tot 8 lessen omvat, is het cursusboek redelijk compact
gehouden (32 pagina’s). Het boek behandelt de volgende onderwerpen:
1 Wat is een wilde plant?
2 Wilde planten in Nederland
3 De bouw van een plant
4 Determinatiekenmerken
5 De indeling van het plantenrijk
6 Werken met een flora
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Alles wordt helder uitgelegd en verduidelijkt met illustraties en foto’s. Ook worden handige apps,
websites en boeken behandeld. Onder aan deze tekst zie je een paar voorbeeldpagina’s uit het boek
en staat ook hoe je het boek bestelt.
Inhoud Powerpoints
Voor de docent zijn ere Powerpoints beschikbaar voor gebruik in de les. Je kunt ze downloaden op
Ons IVN (https://ons.ivn.nl) in het menu Vereniging > Cursussen > Cursus Wilde planten.
De Powerpoints gaan over de volgende onderwerpen:
1. Cursus wilde planten (in 6 delen). Deze Powerpoints behandelen per hoofdstuk de onderwerpen
uit het cursusboek.
2. Plantenfamilies. Deze Powerpoints behandelen veelvoorkomende plantenfamilies in Nederland en
hun belangrijkste determinatiekenmerken.
3. Determineren stap voor stap. Deze Powerpoints laten aan de hand van een voorbeeld (de
paardenbloem) zien hoe het determineren van een plant werkt met de flora’s van Heukels en
Eggelte.
Gebruik van het boek in de cursus
Het cursusboek dient voor de cursisten als naslagwerk,
maar vooral voor verwerking van de stof tijdens de
cursus.
Het boek is op twee manieren te gebruiken: de
cursisten kunnen vóór de les de hoofdstukjes uit het
boek lezen die in de les behandeld worden, of ná de
les.
Het beste is als de cursisten het boek voorafgaand aan
de eerste les ontvangen. Zij kunnen dan steeds
voorafgaand aan de les de hoofdstukken uit het boek
lezen die in die les behandeld worden.
Maar lukt dat niet, dan kun je de cursisten ook ná de
les de betreffende hoofdstukken laten lezen. De
cursisten herhalen dan tijdens het lezen de stof uit de
les.
In beide gevallen beklijft de informatie beter dan zonder
gebruik van een cursusboek. Je hoeft daardoor tijdens
de lessen minder lang stil te staan bij de theorie en je
houdt meer tijd over om te oefenen met het
determineren en naar buiten te gaan met de cursisten.
Voorbeeld cursusopzet
Als je een plantencursus geeft van 4 lessen en 2
excursies, kun je de lessen de volgende lesplannen gebruiken. We gaan er hierbij vanuit dat je de
cursisten het cursusboek voor de eerste les toestuurt, en dat ze de eerste twee hoofdstukken uit het
boek hebben gelezen voorafgaand aan de eerste les.
Les 1
 Welkom en voorstellen. Praktische zaken over cursuslocatie, rooster en excursies.
 Uitleg over inhoud en doel van de cursus:
o Leerdoel benoemen: de cursisten in deze cursus krijgen basale plantenkennis en ze
leren planten determineren met een flora. Komt dat overeen met de verwachting?
o Heb je voldoende inkijkexemplaren voor de cursisten voorhanden van de flora waar jij in
je cursus mee werkt? Zo niet, laat de cursisten er een aanschaffen of lenen bij de
bibliotheek. Kies voor de Veldgids Nederlandse flora of de Heukels’ Flora van
Nederland.
 Theorie: Basiskennis planten behandelen. Wat is een wilde plant? Waar kom je wilde planten in
Nederland tegen en waarom juist daar? De cursisten hebben de hoofdstukken ‘Wat is een wilde
plant’ en ‘Wilde planten in Nederland’ uit het cursusboek gelezen, zijn daar nog vragen over?
Voor de behandeling van dit onderwerp kun je de Powerpoints Presentatie 1 cursus wilde
planten en Presentatie 2 cursus wilde planten gebruiken.
 Huiswerk: Lees de hoofdstukken ‘3. De bouw van een plant’ en ‘4. Determinatiekenmerken’ uit
het cursusboek voor de volgende les.
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Excursie 1
Bezoek op een dagdeel in het weekend een natuurgebied, een berm en/of een straat met veel
‘onkruid’. Sta stil bij de planten die er groeien. Welke planten komen er veel voor? Waarom groeien
juist deze planten hier?
Les 2
 Korte terugblik op les 1 en de excursie. Zijn er vragen?
 Theorie:
o Voorkennis determineren behandelen: de bouw van een plant en belangrijke
determinatiekenmerken. De cursisten hebben de hoofdstukken ‘3. De bouw van een
plant’ en ‘4. Determinatiekenmerken’ uit het cursusboek gelezen. Hebben zij daar nog
vragen over?
Hierbij kun je de Powerpoints Presentatie 3 cursus wilde planten en Presentatie 4
cursus wilde planten gebruiken.
o Bespreek enkele in jullie regio veelvoorkomende plantenfamilies en hun belangrijkste
determinatiekenmerken.
Hierbij kun je (enkele van de) de Powerpoints over Plantenfamilies gebruiken.
 Praktijk: Breng als docent meerdere exemplaren van verschillende planten uit de omgeving mee
naar de les, bijvoorbeeld planten die je tijdens de excursie bent tegengekomen. Laat de
cursisten ze onderzoeken met behulp van een loepje. Kunnen ze de onderdelen van de plant
benoemen, zoals stengel, blad, kelk, kroon, bloembodem? Meeldraden, stamper en
vruchtbeginsel? Kunnen ze misschien ook al enkele determinatiekenmerken onderscheiden?
Bijvoorbeeld verschillende vormen bladschijven?
 Huiswerk: Lees voor de volgende les het hoofdstuk ‘5. Ordening van het plantenrijk’.
Les 3
 Terugblik op les 2. Zijn er vragen?
 Theorie:
o Korte uitleg over de ordening van het plantenrijk en de naamgeving van planten. Daarna
nogmaals stilstaan bij de verschillende determinatiekenmerken, zoals bladvormen en
bloeiwijzen.
Hierbij kun je de Powerpoint Presentatie 5 cursus wilde planten gebruiken.
 Praktijk: Breng als docent enkele exemplaren van een plant uit de omgeving mee naar de les.
Laat de cursisten kijken naar de verschillende determinatiekenmerken. Kunnen cursisten
bijvoorbeeld de verschillende soorten bladranden en bloeiwijze onderscheiden en benoemen?
 Huiswerk: Lees voor de volgende les het hoofdstuk ‘6. Werken met een flora’
Excursie 2
Bezoek op een dagdeel in het weekend een natuurgebied of ander plantenrijk gebied in de
omgeving. Welke planten zie je en van welke planten willen de cursisten graag de naam
achterhalen? Pluk deze (let als docent op dat men geen zeldzame of beschermde planten plukt), zet
ze thuis in een vaasje en neem ze mee naar de volgende les om te determineren.
Les 4
 Terugblik op les 3. Zijn er vragen?
 Theorie:
o Behandel het werken met de flora die jullie gebruiken in de cursus (Heukels of Eggelte).
Illustreer hoe determineren met een flora werkt.
Hierbij kun je de Powerpoint Presentatie 6 cursus wilde planten gebruiken en de
PowerPoint Determineren stap voor stap (gebruik alleen de presentatie die gaat over de
flora die jullie in de cursus gebruiken, dus over de Heukels of de Eggelte).
 De cursisten gaan aan de slag met determineren. Ze bekijk de planten die ze tijdens de excursie
hebben geplukt en determineren ze met behulp van mes, loep en veldgids.
 Afsluitend: Determineerquiz! Neem als docent van 3 tot 5 plantensoorten voldoende exemplaren
mee en laat ze determineren door de cursisten. Ze mogen hierbij de flora gebruiken, maar ook
een website of app op hun telefoon. Welke cursist heeft de meeste planten goed
gedetermineerd?
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Het is zeker niet noodzakelijk om je cursus op te bouwen volgens deze opzet. De cursus kan korter
of langer zijn en de betreffende hoofdstukken uit het boek kunnen telkens ook gelezen worden ná
behandeling in de les.
Bestelinformatie
Als docent kun je een gratis exemplaar van Cursus Wilde planten aanvragen bij het IVN Cursushuis
ter voorbereiding op je cursus. Gebruik hiervoor het bestelformulier op de website:
https://www.ivn.nl/bestelformulier-cursusboek-wilde-planten.
De cursusboeken voor de cursisten kun je in de IVN Webwinkel (https://winkel.ivn.nl/plantencursusboek-ivn.html) bestellen voor € 12,50 per stuk door de volgende kortingscode toe te passen:
IVN-Cursushuis-korting
Cursusprijs
Verreken de kosten die je als afdeling maakt om de cursusboeken te bestellen in het cursusgeld dat
je aan de cursisten vraagt. Voor een cursus van 4 tot 6 bijeenkomsten is een cursusprijs tussen de €
30,- en € 50,- euro een redelijke prijs voor leden. Voor niet-leden tel je daar het contributiebedrag bij
op. Wijs de niet-leden er daarbij op dat ze ook lid kunnen worden van IVN en dan de goedkopere
ledenprijs betalen voor de cursus.
Vraag of suggestie?
Heb je een vraag, een reactie of een suggestie? Mail dan naar het IVN Cursushuis:
cursushuis@ivn.nl
Voorbeeldpagina’s
Om een indruk te krijgen van het boek zie je hier enkele voorbeelden van pagina’s uit het boek.
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