Infoblad cursus Special Gids
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 Special Gids is voor volwassenen die zich willen verdiepen in het werken met gehandicapte
mensen. Zowel verstandelijke als lichamelijke beperkingen. Het is een cursus die goed kan worden
gebruikt als aanvulling voor Natuurgidsen of anderen die al ervaren zijn in anderen mee naar buiten
nemen. Dit is prettig, maar niet noodzakelijk.
Lengte van de cursus
De cursus is 4 dagdelen. De lente tot en met de herfst is het aantrekkelijkst vanwege de twee
buitenlessen.
Beschikbaar materiaal
Voor docenten. Alles is te downloaden via Ons IVN.
- Een docentenhandleiding.
- Aanvullende lesplannen voor de 2 cursusblokken.
- Voorbeeldpresentaties.
- Tips voor excursies.
- EE-zelftest.
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, waarvoor alleen certificaten en bewijzen van deelname beschikbaar zijn. De
diploma’s zijn te bestellen door te mailen naar cursushuis@ivn.nl.
Prijzen
- Het drukken en toesturen van de diploma’s kost €3,- per persoon.
- Onze adviesprijzen voor het geven van de 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
- Meer informatie of ervaringen uitwisselen? Neem eens een kijkje in de groep 'No limits' op
Ons IVN. Zie https://ons.ivn.nl/#/groepen/nolimits/430.
- Bij vragen kun je ook rechtstreeks contact opnemen met Sjoerd van der Schuit, via het emailadres sjoerd.s@home.nl.

