Opleidingsduur
De Natuurgidsenopleiding start op

Natuurgids worden?

maandag 6 januari 2020 en eindigt met de

IVN biedt je deze kans

feestelijke diplomauitreiking op
zaterdag 19 juni 2021

Opleidingstijden
• Leeravond elke 14 dagen:
maandagavond van 20.00 -22.00 uur en
Op pad elke 14 dagen in dezelfde week:
zaterdagochtend van 10.00 – 12.30 uur

• Geen activiteiten tijdens schoolvakanties
• Tijden en dagen kunnen incidenteel
afwijken in verband met
weersomstandigheden en onderwerp
(vleermuizen in de avond en vogels
spotten in de vroege ochtend)

Inschrijven
Door een mail te sturen naar:
ngo.alphen.nieuwkoop@gmail.com

IVN Alphen aan den Rijn

• Er geldt een max. van 30 deelnemers,

Voor informatie
Gerda Bonninga
M: 06 – 53 40 31 23

leden van IVN Alphen aan den Rijn,

https://www.ivn.nl/alphen-aan-den-rijn

• Vermeld uw naam, volledige huisadres
en telefoonnummer.

Nieuwkoop en IJssel en Gouwe hebben
voorrang.
• U ontvangt een inschrijfformulier.
• U vult het inschrijfformulier in. Pas na
een bevestiging van onze kant dat u
bent toegelaten kunt u overgaan toe

IVN Nieuwkoop
Voor informatie
Hans Blom

M: 06 – 20 00 86 88
https://www.ivn.nl/nieuwkoop

een (gedeeltelijke) betaling van het
cursusgeld (€ 275,00).
Verdere informatie staat op het
inschrijfformulier.

E: ngo.alphen.nieuwkoop@gmail.com

Meer weten?
Kom dan naar de
informatiebijeenkomst

Waar:
Bezoekerscentrum De Veenweiden
Burg. Bruins Slotsingel 15
2403 NC Alphen aan den Rijn
Wanneer:
Maandagavond 30 september 20.00 – 21.30 uur
Natuurgidsenopleiding
Natuurgidsen kunnen wonderlijke en spannende
verhalen vertellen. De bron is onuitputtelijk,
want in de natuur valt van alles te zien en te
beleven. Wilt u dat ook kunnen? Of wilt u graag
een jeugdactiviteit leiden, een workshop
opzetten of meehelpen met deskundig
onderhoud of beheer? In januari 2020 starten de
IVN afdelingen Alphen aan den Rijn en
Nieuwkoop samen met IJssel en Gouwe een
Natuurgidsenopleiding.
IVN is een vereniging van mensen die van de
natuur houden en dat graag uitdragen.
Gedurende anderhalf jaar maken wij u
vertrouwd met het lezen van het landschap,
natuurbeheer, cultuurhistorie, inzicht in
biodiversiteit, duurzaamheid en natuurlijk met
bomen en planten en hun leefmilieus,
herkenning van vogels, vlinders, insecten, vissen,
amfibieën en zoogdieren.
U leert de kneepjes van het leiden van een
excursie, presenteren en organiseren van een
activiteit, het opzetten van een workshop of
tentoonstelling. U doet onderzoek in een
gekozen gebied gedurende vier seizoenen, naar
flora en fauna, relaties en landschapshistorie. Dit
legt u vast in een natuurdagboek.

Deskundige inleiders en ervaren natuurkenners
begeleiden de cursisten bij theorie en praktijk.
De leeravonden van elk twee uur hebben een
afwisselend en interactief karakter en bieden
veel mooie natuurinhoud. Specialisten of leden
van het cursusteam verzorgen inleidingen, maar
ook de cursisten vertellen over eigen
ervaringen. Zij oefenen met determineren, het
houden van vijfminutenpraatjes en miniexcursies of werken aan een educatieve
opdracht. Tijdens de zaterdagochtenden wordt
het geleerde buiten in praktijk ervaren en
toegepast.
Leerlijnen
Er lopen twee leerlijnen door de opleiding. Een
natuurinhoudelijke leerlijn over o.a. planten,
dieren, bodem, landschap, ecosystemen en
duurzaamheid. De didactische leerlijn gaat over
educatieve en organisatorische vaardigheden en
het ontwikkelen van een bepaalde houding. De
eindopdracht is het verzorgen van een excursie,
activiteit of expositie.
Naslagwerk
Iedere deelnemer ontvangt een lesmap.

IVN verbindt mensen met de natuur

Maandagavond 4 november
Deze avond wordt alleen georganiseerd als op
dat moment het aantal van 30 deelnemers nog
niet is bereikt.

