IVN NatuurgidsenOpleiding
Fryslân 2019 - 2021
Gezocht: natuurliefhebbers (m/v) met passie voor delen

Gezocht: natuurliefhebbers (m/v) met passie voor delen
De IVN NatuurgidsenOpleiding is er voor alle natuurliefhebbers die kennis over en beleving
van de natuur willen delen met anderen. Ben jij zo’n natuurliefhebber?
De nieuwe Friese editie van de IVN NatuurgidsenOpleiding start in september 2019...

Natuurgids

Informatieavonden

De IVN NatuurgidsenOpleiding is bedoeld voor natuurliefhebbers

Aan een opleiding van 1,5 jaar beginnen is niet niks. Ben je

die - na diplomering - actief aan de slag willen als IVN Natuurgids.

geïnteresseerd geraakt? Dan raden wij aan om een

De opleiding duurt zo’n 1,5 jaar [officiële vakanties zijn vrij

informatieavond bij te wonen. Zodat je volledig op de hoogte

geroosterd] en bestaat uit 30 theorielessen en 20 excursies.

bent van wat de opleiding inhoudt en wat er van jou als student

Theorielessen worden gegeven in Leeuwarden [Van Hall Laren-

gevraagd wordt.

stein]. Excursies vinden verspreid door de provincie plaats,
veelal in de omgeving van Drachten.

Wil je deelnemen aan deze opleiding, maar lukt het je niet om
aanwezig te zijn op één van de informatieavonden? Meld je dan

Tijdens de opleiding is er veel aandacht voor planten, bodem,

bij Anja Dijkstra [a.dijkstra@ivn.nl] zodat er een intakegesprek

dieren, ecologie en landschap. Het belangrijkste onderdeel van

met één van de opleidingscoördinatoren ingepland kan worden.

de opleiding - ‘gidsvaardigheden’ - loopt als een rode draad door
alle thema’s heen. Van de studenten wordt inzet gevraagd
[aanwezigheid | huiswerk | praktijkopdrachten] om te kunnen
slagen. Slagen voor de opleiding wordt bekroond met een
landelijk erkend diploma ‘Natuurgids’.

Procedure
Na een informatieavond [of intakegesprek] heb je tot uiterlijk
15 juni 2019 de tijd om na te denken over definitieve aanmelding.
Na aanmelding ontvang je de factuur voor deelname aan de

Kosten

opleiding. Betaling van de factuur betekent plaatsing.

De kosten voor de opleiding bedragen € 435,- Dat bedrag is
inclusief lesmaterialen, koffie/thee tijdens theorielessen en een

In de opleiding is plek voor 33 studenten. Geïnteresseerden die

gezamenljik Natuurweekend in Orvelte. Exclusief de reiskosten

zich hebben laten plaatsen op de wachtlijst krijgen voorrang bij

die gemaakt worden tijdens de opleiding.

plaatsing.

De informatieavonden worden georganiseerd op:
		
		

		
		

• Dinsdag 23 april 2019 | 19.30 - 21.30 uur
Van Hall Larenstein | Agora 1, 8934 CL Leeuwarden

• Donderdag 25 april 2019 | 19.30 - 21.30 uur
Trefpunt @Holdert | Van Knobelsdorffplein 121, 9203 DH Drachten

