Cursus IVN Jeugdbegeleider
Organisatie:
IVN Emmen en omstreken
Locatie:
Nivongebouw
J. van Ravenswaaystr. 26b
7815 VN Emmen
Info:
M m.stokkentreeff@ivn.nl
T 06-50248898
www.ivn.nl/afdeling/emmen
-en-omstreken

Buiten zijn, vrij spelen en onbevangen de natuur ontdekken helpt kinderen in de
ontwikkeling van hun zintuigen, motoriek, sociale vaardigheden en creativiteit.
Daarom werkt IVN dagelijks aan een (be)leefwereld waarin contact tussen kind
en natuur vanzelfsprekend is. IVN brengt de natuur dichtbij: op school, de
kinderopvang en in de vrije tijd. IVN neemt kinderen mee naar buiten en
faciliteert jeugdbegeleiders bij IVN afdelingen maar ook leerkrachten en ouders
met trainingen, lesmaterialen en leermiddelen. Zo planten we het zaadje van de
liefde en zorg voor de natuur.
Over de cursus
Wil jij ook natuur in de harten brengen van kinderen? Meld je dan aan voor de IVN cursus
Jeugdnatuurbegeleider, die in maart start in Emmen. De cursus leidt nieuwe talenten op, uit Emmen
en omgeving, die aan de slag willen met het begeleiden van kinderen van 6-12 jaar met
buitenactiviteiten. Flora- en faunakennis is niet direct noodzakelijk, wel belangstelling voor de natuur
en vooral het willen en kunnen samenwerken met kinderen. Vaardigheden ontwikkelen staat centraal.
Hierbij moet je denken aan planmatig natuuractiviteiten kunnen opzetten en leren wat de verschillende
interesses zijn van kinderen (op basis van leeftijdskenmerken) en wat dit vraagt voor de begeleiding.
Het is een leuke en interactieve cursus waarin je zelf ook aan de slag gaat met praktijkopdrachten.
Organisatie
De cursus IVN Jeugdbegeleider wordt georganiseerd door de vrijwilligers van IVN Emmen en
omstreken in samenwerking met de beroepsgroep IVN Drenthe en het landelijk IVN Cursushuis en is
mede mogelijk gemaakt dankzij de Provincie Drenthe. De lessen worden verzorgd door ervaren
vrijwilligers en beroepskrachten van IVN.
Waar en wanneer
De cursus bestaat uit 8 lesbijeenkomsten en wordt gegeven op zowel woensdagavond als
zaterdagochtend . De lessen op woensdagavond zijn van 19.00-22.00 uur in het Nivongebouw, van
Ravenswaaystraat 26b in Emmen. De zaterdaglessen zijn van 9.30-12.30 uur en vinden plaats in
verschillende natuurgebieden in Emmen en omgeving.
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Programma op hoodlijnen
1
Woensdag 14 mrt
2
Woensdag 21 mrt
3
Zaterdag 7 april
4
Woensdag 18 april
5
Zaterdag 12 mei
6
Woensdag 23 mei
7
Woensdag 13 juni
8
Zaterdag 16 juni

Kennismaking - cursusinfo over planning - inhoud - opdrachten
Aan de slag met 3 jeugdnatuuractiviteiten binnen (natuurbeleving)
Aan de slag met 3 jeugdnatuuractiviteiten buiten (natuureducatie)
Organisatievaardigheden - leeftijdskenmerken - werkvormen
Aan de slag met Natuurpaden - werkbladen
Evaluatie stage-ervaringen en tussenpresentaties eindopdracht
Ronde 1 eindopdracht
Ronde 2 eindopdracht - lunch - diplomering

Tijdsinvestering
De totale doorlooptijd van de cursus is 3 maanden. Naast het volgen van de lessen moet je voor deze
periode rekenen op ca 4 uur per week voor huiswerk en de voorbereiding van diverse
praktijkopdrachten. Sommige opdrachten doe je individueel, bijvoorbeeld het verzorgen van een
‘natuurmoment’ tijdens een les of het doen van een stage buiten de les om. Samen met je
medecursisten bereid je een ‘natuurpad’ voor en in groepjes van drie ga je als afronding van de
cursus een natuuractiviteit uitvoeren voor medecursisten en docenten. We sluiten op 16 juni af met
een gezellige lunch waarna je het landelijk erkende diploma IVN Jeugdbegeleider ontvangt.

Aanmelding en kosten
Voorwaarde voor deelname is het lidmaatschap van een IVN afdeling. Woon je in/nabij Emmen, dan is
IVN Emmen een logische keus maar je mag je ook bij een andere afdeling aanmelden. De cursus kost
€50. Inbegrepen zijn een mooie lesmap, koffie, thee en het IVN diploma Jeugdbegeleider. Heb je nog
vragen? Bel of mail gerust met Marit Stokkentreeff | m.stokkentreeff@ivn.nl | 06-50248898. Wij sturen
je graag een aanmeldformulier.
Neem ook eens een kijkje op www.ivn.nl/afdeling/emmen-en-omstreken.

2

