GEZOCHT:

Natuurliefhebbers met passie voor mens,
natuur en landschap
Informatieavond
IVN Natuurgidsenopleiding
Drenthe
Donderdag 19 september 2019
19:30-22:00 uur
Duurzaamheidscentrum
Bosrand 2, 9401 SL Assen

IVN Natuurgidsenopleiding
Hoe heet die vogel die ik zo mooi hoor zingen? En hoe bereid ik een excursie voor?
Met de IVN Natuurgidsenopleiding ontwikkel je niet alleen brede kennis over veldbiologie en
landschapsecologie. Je leert ook hoe je groene activiteiten organiseert en begeleidt, zoals
wandelexcursies, jeugdactiviteiten en natuurwerkdagen. De opleiding bestaat uit vijf
blokken:
 Kennismaking en oriëntatie
 Planten en bodem
 Dieren
 Ecologie en ecosystemen
 Landschap
In alle blokken wordt geoefenend met gidsvaardigheden en wordt dieper ingegaan op het
onderwerp duurzaamheid.

Informatieavond
Wil je weten of de opleiding iets voor jou is, kom dan naar de informatieavond. Deze avond
is op donderdag 19 september 2019 in het Duurzaamheidscentrum te Assen. Je ervaart hoe
een lesavond verloopt en kunt vragen stellen aan het opleidingsteam. Graag vooraf
aanmelden.

Organisatie
De Natuurgidsenopleiding Drenthe 2020-2021 wordt georganiseerd door IVN-KNNV Assen,
IVN Roden-Norg en IVN Drenthe. Neem gerust contact op voor nadere informatie. De folder
en het inschrijfformulier zijn te vinden op de websites van de organiserende afdelingen.
www.ivn.nl/afdeling/assen
www.ivn.nl/afdeling/norg
www.ivn-roden.nl

Tijdsinvestering
De opleiding duurt 1½ jaar met gemiddeld drie interactieve lessen per maand:
twee binnenlessen op donderdagavond en één buitenles op
zaterdagochtend. Tijdens schoolvakanties is er geen les. Daarnaast voer je
tijdens de opleiding - individueel of in groepen - diverse opdrachten uit. Je
werkt zo aan verdieping en specialisatie. Na succesvolle afronding van de
opleiding ontvang je het landelijk erkend diploma IVN Natuurgids.
Inmiddels hebben al 16.000 mensen in Nederland de IVN Natuurgidsenopleiding gevolgd. Word jij één van onze gidsen?

Locatie en tijden
De Natuurgidsenopleiding Drenthe loopt van januari 2020-juli 2021. De
donderdaglessen zijn van 19:30-22:00 uur. Deze lessen zijn deels in het
Duurzaamheidscentrum te Assen en deels in het nieuwe bezoekerscentrum
van Staatsbosbeheer te Norg. De zaterdaglessen duren van 9:00-12:00 uur en
zijn op verschillende locaties in de werkgebieden van de organiserende IVN
afdelingen.

Kosten
De opleiding kost €325,-. Dit bedrag is exclusief het IVN lidmaatschap en
inclusief lesmateriaal. Lidmaatschap van een IVN afdeling is verplicht.

Inschrijven
Aanmelden voor de informatieavond, inschrijven voor de opleiding of
opvragen van meer informatie kan bij Marit Stokkentreeff, IVN projectleider
vrijwilligers.
Mail: m.stokkentreeff@ivn.nl
Tel: 06-50248898
Na inschrijving nemen we contact met je op voor een kennismakingsgesprek.

IVN verbindt mens en natuur.
We laten jong en oud beleven hoe leuk, leerzaam,
gezond én belangrijk natuur is.

Ben jij zo’n verbindende natuurliefhebber?
In de opleiding is plaats voor 30 deelnemers…schrijf je dus snel in!

