Infoblad cursus Watergids
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 Watergids is voor volwassenen die zich willen verdiepen in het thema water en graag
wateractiviteiten willen verzorgen. Bijvoorbeeld excursies door een waterlandschap of waterbeestjes
vangen. Voorkennis is niet vereist, wel motivatie om mensen te betrekken bij water.
Lengte van de cursus
De cursus is 5-7 dagdelen. Er zijn minimaal 3 theorielessen en 2 praktijkdelen. Over het algemeen
kan de cursus binnen 2 maanden worden afgerond. Het voorjaar of de zomer is het aantrekkelijkst
omdat dan het meeste waterleven actief is.
Beschikbaar materiaal
Voor cursisten
- Een cursistenboek in een multomap. Te bestellen door te mailen naar
cursushuis@ivn.nl.
- Extra materialen, te bestellen in de webwinkel van IVN:
o Waterdoeboek. Te bestellen via deze link.
o Zoekkaart waterdiertjes. Te bestellen via deze link.
- Indien gewenst een diploma.
Voor docenten. Alles is te downloaden via Ons IVN.
- Organisatiehandleiding.
- Een digitale inkijkversie van het cursistenboek.
- Extra materiaal: bladen met werkvormen.
- Promotiemateriaal: een voorbeeldflyer en een voorbeeld persbericht.
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
- De digitale cursistenmap is gratis te verkrijgen. Dat is mogelijk omdat deze cursus is
ontwikkeld met subsidie van Provincie Zuid-Holland, de Nationale Postcode Loterij en Tauw
Groep bv. We waarderen een bijdrage aan de ontwikkeling van gidsencursussen binnen IVN
door een donatie te doen aan het IVN Cursushuis. Dit kun je doen door een zelf te bepalen
bedrag over te maken aan NL02ABNA0213302942 t.n.v. Vereniging IVN o.v.v. Cursushuis.
- De gedrukte cursusmap kost €12,50 per stuk, exclusief verzendkosten. Dit wordt in één keer
gefactureerd aan de opgegeven contactpersoon van de afdeling.
- Het drukken en toesturen van de diploma’s kost €3,- per persoon.
-

Onze adviesprijzen voor cursussen zijn als volgt:
o Korte cursussen met 2-4 bijeenkomsten. €20,- voor leden en €45,- voor niet-leden.
o Middellange cursussen met 4-8 bijeenkomsten. €40,- voor leden en €65,- voor niet-leden.
o Lange cursussen met meer dan 8 bijeenkomsten. €60,- voor leden en €85,- voor nietleden.
o NB: Bij de meeste gidsencursussen is het handig om de deelnemers direct aan te melden
als lid. Dit voor de verzekeringen van IVN als je activiteiten organiseert.

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.

