Infoblad cursus Natuurouder
Op dit infoblad staat alle informatie voor IVN’ers die overwegen om deze cursus aan te bieden. Over
de doelen, doelgroep, lengte van de cursus en beschikbare materialen.
Doel en doelgroep
De cursus Natuurouder is bedoeld voor mensen die op een basisschool de leerkracht willen helpen
met natuurlessen en activiteiten. Dit is een verschil met de cursus Schoolgids of Jeugdbegeleider. Zij
blijft meestal verbonden aan een IVN-afdeling in bijvoorbeeld een scholen- of jeugdwerkgroep. Ze
bezoeken meerdere scholen en draaien activiteiten zelfstandig.
Deelnemers van de cursus Natuurouder leren vooral over kinderen en hoe je natuuractiviteiten voor
verschillende leeftijdsgroepen interessant kunt maken. Daarom is enige biologiekennis niet
noodzakelijk, maar wel heel handig.
Lengte van de cursus
Ongeveer 6 bijeenkomsten, maar dit kan naar eigen inzicht worden aangepast. We raden aan om een
praktijkdeel bij een werkgroep die met kinderen werkt te doen.
Beschikbaar materiaal
Voor cursisten. Te bestellen door te mailen naar cursushuis@ivn.nl.
- Een cursistenboek.
- Indien gewenst een diploma.
Voor docenten. Alles is te downloaden via Ons IVN.
- Docenthandleiding.
- Bijbehorende powerpoint presentaties.
- Een digitale inkijkversie van het cursistenboek.
- Uitgewerkte voorbeelddraaiboeken.
- Een evaluatieformulier.
- Promotiemateriaal: een persbericht, een brief aan scholen, voorbeeldtekst
voor in de schoolkrant of nieuwsbrief aan ouders.
Diploma en certificering
Deze cursus is gecertificeerd door het IVN Cursushuis. Dat betekent dat hij voldoet aan alle
standaarden waar een IVN-cursus aan moet voldoen.
Bij alle cursussen over gidsvaardigheden kunnen deelnemers een diploma krijgen. Dit in tegenstelling
tot de natuurcursussen, waar alleen certificaten van deelname beschikbaar zijn.

Prijzen
- Zowel de digitale als gedrukte cursistenmap zijn gratis te verkrijgen. Dat is mogelijk omdat
deze cursus is ontwikkeld met subsidie van Fonds NME, het Prins Bernhard Cultuurfonds en
de Nationale Postcode Loterij. We waarderen een bijdrage aan de ontwikkeling van
jeugdactiviteiten binnen IVN door een donatie te doen aan het IVN Scharrelkidsfonds. Dit kun
je doen door een zelf te bepalen bedrag over te maken aan NL02ABNA0213302942 t.n.v.
Vereniging IVN o.v.v. Scharrelkidsfonds.
- Het drukken en toesturen van de diploma’s kost €3,- per persoon.
- Onze adviesprijzen voor het geven van deze cursus staan op Ons IVN.
Wat moet je zelf nog doen en regelen
- Werving en instructie van een docent
- Werving en inschrijven cursisten
- Cursuslocatie reserveren/huren
- Begroting opstellen van inkomsten en uitgaven
- Eventueel subsidie aanvragen (bijvoorbeeld bij gemeente, provincie of fonds)
- Materiaal regelen voor de bijeenkomsten. Denk aan schepnetten voor het vangen van de
waterdiertjes, maar ook koffie, thee en wat lekker voor bij de bijeenkomsten.
Meer informatie
Vragen? Neem contact op met het IVN Cursushuis op cursushuis@ivn.nl of 020-6228115.

