Stappenplan IVN afdelingen
Wat is Van Luchtkasteel tot Dassenburcht?
Van Luchtkasteel tot Dassenburcht (VLTD) is het educatieve lesprogramma voor het basisonderwijs
over natuur en cultuurhistorie op een landgoed. Een landgoed is een spannende plek voor kinderen en
een perfecte plek voor onderwijs. Basisschoolkinderen van groep 1 t/m 8 maken bij VLTD kennis met
allerlei facetten van een landgoed, zoals de gebouwen, de bijzondere natuur, de (huidige) bewoners en
hun voorouders, de landschapselementen en de functie van een landgoed in het verleden en het heden.
VLTD richt zich op landgoederen en kastelen in de buurt van de school, zodoende leren kinderen in, van
en over hun eigen leefomgeving. Na een voorbereidende binnenles op school bezoeken de kinderen het
landgoed. Tijdens deze buitenles gaan de kinderen aan de hand van opdrachtkaarten zoveel mogelijk
zelfstandig aan de slag op het landgoed en worden ze uitgedaagd om zelf met antwoorden te komen.
Ze worden tijdens de buitenles begeleid door (IVN) vrijwilligers. De kinderen bezoeken jaarlijks of één
keer per twee jaar in combinatieklassen het landgoed. Door de doorlopende leerlijn ontstaat een
langdurige band tussen het landgoed, de school en de kinderen.

Wat is de rol van de vrijwilliger?
Een team van (IVN) vrijwilligers (4 tot 8 personen) begeleidt de buitenles op het landgoed. Het team
coördineert, in goed overleg met het landgoed, het schoolbezoek: plannen van een datum met de
school, voorbereiden van de buitenles (draaiboek met wie doet wat / checken benodigde
materialen), ontvangen van de kinderen en docenten en het begeleiden van de kinderen tijdens de
opdrachten. De docent is verantwoordelijk voor de binnenles.

Wat levert Van Luchtkasteel tot Dassenburcht ons als afdeling op?
 Er zijn bij VLTD reeds vele vrijwilligers betrokken die jaarlijks de buitenles organiseren voor
basisschoolkinderen. Deze vrijwilligers zijn niet allemaal lid van IVN. Dit zijn potentiële nieuwe
leden voor de IVN-afdeling.
 VLTD kan als nieuw adoptiegebied dienen voor natuurgidsen in opleiding. Wellicht kun je als
afdeling de VLTD vrijwilligers enthousiast maken voor de natuurgidsen opleiding?
 Met VLTD vergroot je je lokale kennis en breid je het uit met het thema erfgoed(educatie).
 Met VLTD vergroot je de impact van de afdeling, en lever je hiermee een belangrijke bijdrage
aan het natuuronderwijs en de betrokkenheid van kinderen bij de natuur en cultuur.
 Met VLTD vergroot je de regionale bekendheid van de afdeling.
 Met VLTD creëer je een nieuwe plek, namelijk op en rond het landgoed, voor landelijke
campagnedagen zoals de Slootjesdagen, Modderdag, Buitenlesdag en
Paddenstoelenactiviteiten.

Wat levert Van Luchtkasteel tot Dassenburcht ons als scholenwerkgroep op?
 VLTD zorgt, door middel van de doorlopende leerlijn, voor continuïteit in het contact met de school.
 Deze continuïteit opent ook deuren om eventueel andere activiteiten op of met de school te
organiseren.
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Hoe komen wij als vrijwilligers aan de inhoudelijke kennis over het landgoed om de buitenles te
kunnen begeleiden?
Je hoeft van te voren niet perse alles van het landgoed / erfgoed te weten. Enthousiasme en goed
om kunnen gaan met basisschoolkinderen is de belangrijkste voorwaarde. De inhoudelijke kennis
over het landgoed moet uiteraard van te voren wel goed worden afgestemd met de
landgoedeigenaar, zodat je de kinderen goed kan begeleiden tijdens de buitenlesdag. Het
deelnemende landgoed is verantwoordelijk voor de juiste kennisoverdracht naar (nieuwe)
vrijwilligers. In goed overleg moet deze kennisoverdracht op een bepaald moment, voorafgaand
aan de buitenles, plaatsvinden. Deze stap en verantwoordelijkheid ligt bij het landgoed en de IVNafdeling / scholenwerkgroep.

Oké, we zijn enthousiast. Maar hoe kunnen we als IVN-afdeling / scholenwerkgroep deelnemen aan
het programma?
Bekijk eerst op www.vltd.nl welke landgoederen er reeds actief zijn bij jullie in de buurt. Is er een
landgoed actief in jullie regio? Neem dan eens contact met ze op en vraag of ze behoefte hebben aan
hulp en eventuele samenwerking. Doet een landgoed in jullie regio nog niet mee, maar heb je er wel
eentje op het oog? Neem dan eerst even contact op met IVN Gelderland via 026 351 2927. Dan
bespreken we samen de vervolgstappen en wie het beste het eerste contact kan gaan leggen met
het landgoed.
Het is aan te raden om VLTD onder te brengen binnen de scholenwerkgroep van de afdeling.
Aangezien hier reeds veel kennis en kunde aanwezig is met betrekking tot buiten activiteiten voor de
jeugd. Heeft je afdeling geen scholenwerkgroep? Neem ook dan contact op met IVN Gelderland via
026 351 2927. Wij kunnen je ondersteunen en adviseren over de mogelijkheden.

Het landgoed is enthousiast en dan?
De vervolgstap is dat het landgoed lid wordt van VLtD. Het lidmaatschap kost €50 per
kalenderjaar. Op deze pagina staat precies wat een landgoed kan verwachten van dit
lidmaatschap.
Vervolgens kan het landgoed het vernieuwde lespakket online aanvragen. De kosten voor
het lespakket zijn €100 (excl. btw) en wordt per post opgestuurd. Het lesmateriaal (en het
benodigde materiaal) is eigendom van het landgoed en niet van de IVN-afdeling (tenzij
onderling anders wordt afgestemd).

Wij willen als scholenwerkgroep graag meer informatie. Met wie kan ik contact opnemen?
Neem gerust contact op met je vrijwilligersconsulent in je provincie. Mochten jullie er samen niet
uitkomen, kun je altijd contact opnemen met IVN Gelderland via 026 351 2927 of via info@vltd.nl.

