
Wat kost de cursus?
Voor IVN leden € 30,-  Voor niet leden € 55,- (lidmaatschap IVN is €24 per jaar) 
Maximaal 18 deelnemers. Voor wie de bijdrage een bezwaar is, kan contact opnemen 
met de cursusleiding.

Wat krijg je ervoor?
7 cursusbijeenkomsten, een cursusboek, veldwerkmateriaal, een certificaat en 
vooral veel plezier. Deelnemers aan de cursus van voorgaande jaren waren super 
enthousiast! De cursus wordt georganiseerd door IVN Amersfoort met medewerking 
van het CNME Amersfoort.

Waar wordt de cursus gegeven?
Het Groene Huis
Schothorsterlaan 21
Amersfoort

Wanneer is de cursus?
Woensdagochtenden van 09.15 tot 11.45 uur op 23 en 30 september, 7, 14, en 28 
oktober en 4 en 11  november 2020. En voor de liefhebbers in het voorjaar, mei 2021 
een extra voorjaarsles.
Kun je dit jaar niet meedoen en lijkt het je erg leuk? Laat ons weten dat je interesse 
hebt.

Waar kan ik nadere informatie krijgen?
Voor meer informatie: cursussen@ivnamersfoort.nl en www.ivn.nl/afdeling/amersfoort

Hoe geef je je op?
Via de mail: cursussen@ivnamersfoort.nl. Dan krijg je bericht hoe het verder gaat.

Cursus
Natuurouder
Kinderen vinden het fijn om naar buiten te gaan, de 
natuur in. Veel organisaties hebben dan handen te kort 
en willen graag hulp bij een buitenactiviteit. Dat kan!

In Amersfoort start in het najaar van 2020 weer de 
cursus Natuurouder.



Onderwerpen in de cursus zijn:
Hoe leren kinderen
• Wat vinden kinderen boeiend?
• Welke vragen stel je wel/niet?
• Hoe krijg je aandacht?

Thema’s zijn o.a.
• Vruchten en zaden
• Dood hout leeft
• Paddenstoelen

Werkvormen
• Wat is veldwerk?
• Hoe werk je met leskisten?
• Wat zijn leuke buitenopdrachten?
• Wat kun je met kinderen maken?

Je hebt geen vooropleiding nodig, enthousiasme en een beetje affiniteit met de natuur 
is genoeg.

In de bijeenkomsten wordt vooral praktisch gewerkt. We gaan naar buiten en ervaren 
wat de kinderen beleven. We gaan leskisten bekijken van het CNME. En elke les wordt 
een beetje aandacht geschonken aan theoretische kennis.

We vragen je thuis het cursusboek te lezen, een opdracht voor te bereiden en 
natuurvoorwerpen te verzamelen.

Voor wie?
De cursus is voor volwassenen, die het leuk én zinvol vinden om met kinderen in de 
natuur op onderzoek te gaan en iets te leren over de natuur en het milieu.
Natuurouders kunnen zich als vrijwilliger op vele manieren inzetten. Het kan als hulp 
van de juf of meester bij natuuractiviteiten. Maar ook via het CNME of naar je eigen 
initiatief. Dat kunnen activiteiten zijn in de klas, buiten op het schoolplein, in een park 
of natuurgebied.


