Praktische cursusinformatie

Informatieavond

De IVN-Natuurgidsencursus Het Groene Woud
wordt gehouden op zes locaties binnen Het
Groene Woud: Sint-Oedenrode, Son en Breugel,
Oirschot, Oisterwijk, Best en ‘s-Hertogenbosch.
De cursus start in september 2014.

Heb je belangstelling voor deelname aan de IVNNatuurgidsencursus?
Kom dan naar de informatieavond op dinsdag
15 april in De Groene Poort in Boxtel.

In totaal zijn er zo’n 45 bijeenkomsten verspreid
over ruim anderhalf jaar op een dinsdagavond
(20.00 - 22.30 uur, binnen) of een zaterdagochtend (09.00 - 12.00 uur, buiten). De cursus start
met een kennismakingsweekend op een buitenlocatie en eindigt met een afrondend veldwerkweekend.

Wanneer je je opgeeft op onderstaand adres krijg
je een persoonlijke uitnodiging met daarin precieze plaats en tijd.

Natuurgids
bij het IVN

Naast de lesavonden worden er verschillende
huiswerkopdrachten gegeven, individueel en in
groepjes. Het huiswerk omvat gemiddeld 6 uur
per week. De cursus wordt afgerond met een
NME-opdracht in het gebied van de eigen IVNafdeling.
Voor deelname is wel wat basiskennis van natuur
en milieu gewenst, bijvoorbeeld in de vorm van
een IVN-basiscursus of andere groene voorkennis.
Enige computervaardigheid is ook wenselijk.
Lidmaatschap van een IVN-afdeling is verplicht.
Er wordt een bijdrage in de cursuskosten gevraagd van € 350,-. Dit is inclusief cursusmateriaal en kennismakings- en veldwerkweekend. Het
merendeel van de kosten wordt gedragen door de
IVN-afdelingen.
Een persoonlijk gesprek met de eigen IVN-afdeling is onderdeel van de toelatingsprocedure.

Iets voor jou?
Georganiseerd door de IVN-afdelingen:

Vragen en aanmelden
Bij Wim de Vrij, secretaris,
natuurgidsenhetgroenewoud@gmail.com
Wil je nu al meer informatie? Ga dan naar:
www.natuurgidsenhetgroenewoud.nl

Best
's-Hertogenbosch
Oirschot
Oisterwijk
Son en Breugel
Sint-Oedenrode

Wat leer je tijdens de
Natuurgidsencursus?
In de IVN-Natuurgidsencursus leer je meer over
jezelf en je houding ten opzichte van de natuur.
Je werkt samen met andere cursisten en je oefent
vaardigheden en werkvormen om andere mensen
te stimuleren de natuur te beleven, te
onderzoeken en te beschermen.
Tijdens de cursus wordt gebruikgemaakt van het
cursusboek van de landelijke IVN-organisatie. Dit
wordt aangevuld met materiaal van de docenten
zelf. De natuurgebieden van Het Groene Woud
bieden ons de groene praktijk.
De volgende thema’s komen aan de orde:

4 Natuur in de eigen woonomgeving
4 Bodem, planten en dieren
4 Ecologie: over netwerken, kringlopen en

Hart, hoofd en handen
Genieten van, meer te weten komen over
en handen uit de mouwen voor de natuur!

relaties
4 Landschap
4 Milieu, klimaat en duurzaamheid
4 Natuur-en milieueducatie (NME) in de praktijk
Elke cursist die actief en succesvol de cursus
voltooit, krijgt het landelijke diploma
IVN-Natuurgids.
Na de opleiding word je actief binnen de eigen
afdeling, als IVN-Natuurgids of anderszins.
Je wordt lid van een IVN-werkgroep, je
organiseert natuuractiviteiten voor jeugd of
ouderen, je neemt deel aan landschapsbeheer, je
volgt het groene beleid van de lokale overheid, je
schrijft natuurartikelen of geeft lezingen. Er zijn
heel veel mogelijkheden om je kennis in te zetten.

Wat is IVN?
IVN staat voor Instituut voor natuureducatie en
duurzaamheid, maar ook voor In Voor Natuur. Het
is een landelijke organisatie met lokale afdelingen,
die mensen bij de natuur betrekken: op scholen, in
het veld, op landgoederen, in woonwijken en in
verzorgingstehuizen.
Het IVN werkt aan een duurzame samenleving.
Betrokkenheid bij de natuur stimuleert duurzaam
denken en handelen. Door de natuur van dichtbij te beleven, verbindt het IVN jong en oud met
duurzame initiatieven rond natuur en maatschappelijke thema’s als voeding, gezondheid en energie.
Verspreid over Nederland telt het IVN zo’n 170
plaatselijke afdelingen en 11 provincale vestigingen. Ruim 20.000 leden zetten zich actief in voor
natuur, milieu en landschap via allerlei educatieve
activiteiten voor jong en oud.

IVN Natuurgidsen betrekken
mensen bij de natuur in de eigen
woonomgeving.

