Actief in de natuur (verdiepingstraining)
Deze eendaagse verdiepingstraining bereidt u voor op het nieuwe keuzevak ‘Actief in de natuur’. In dit keuzevak
gaat het erom dat kennis van de natuur en opgedane ervaringen in de natuur worden ingezet voor recreatie in
de groene omgeving.
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Inhoud
De deeltaken die beschreven zijn in de eindtermen hebben te maken met het organiseren en begeleiden
van actieve en recreatieve activiteiten in de natuur, het overdragen van kennis van de natuur en de
natuurkrachten en het op een zo optimaal mogelijke en duurzame manier gebruik maken van dat wat de
natuur te bieden heeft.

Praktische aspecten die in de training aanbod komen zijn onder andere:

Vuursteen/ vuurslag/ vuurboog
Primitief koken
Shelter bouwen

Met elkaar bespreekt u vragen, dilemma’s en problemen (uitdagingen) die u tegen komt op de

werkvloer. Bij de uitnodiging wordt gevraagd daar input voor te leveren, zodat de docent zich voor kan
bereiden op de vragen en er verwerking plaats vindt in het programma.

Programma

9.45 Inloop met koffie en koek
10.00 Welkom
10.30 Theorie Actief in de natuur, dilemma’s en uitdagingen
11.30 Praktijk
12.30 Lunch
13.00 Theorie Actief in de natuur, dilemma’s en uitdagingen
13.30 Praktijk
16.00 Evaluatie en Afsluiting

Uitvoering
Aeres Hogeschool Wageningen verzorgt bij- en nascholingen voor docenten voor beroepsgerichte
vakken in het vmbo-groen, vanuit de rol als opleider van deze beroepsgroep. De docent voor deze cursus
is Sandra van der Wielen.

Voorkennis:

basistraining Actief in de natuur

Werkvorm:

training

Scholingsveld:

praktijkleer / vakkennis

Voorbereiding noodzakelijk:

Nee

Aanbod mogelijk gemaakt
door OCW en VO-raad:

Ja

Aanbieder:

Aeres Hogeschool Wageningen

Soort aanbieder:

lerarenopleiding

Contactpersoon:

Hanneke Maassen

E-mailadres:

h.maassen@aeres.nl

Cursusdata:

14 JUNI 2022 | 09:45 (9 PLEKKEN VRIJ VAN DE 12)

Renkum (6871 VZ) - Informatiecentrum Renkums Beekdal - Eén dag op dinsdag 14 juni 2022 van 10.00 tot
16.00 uur, inclusief lunch.
Prijs:

30 euro per persoon

Gevalideerd door
lerarenregister:

-

Leercyclus benoemd:

Ja

