Actief in de natuur (basistraining)
Deze eendaagse basistraining 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.
Er zijn geen data gepland. Meld s.v.p. uw interesse voor deze cursus bij helpdesk@bijscholingvmbo.nl.
    

Gebaseerd op 14 beoordelingen

Relatie met beroepsgericht programma:
Keuzevak Actief in de natuur
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huiswerk

6
0

TOTAAL

6

Inhoud
De deeltaken die beschreven zijn in de eindtermen hebben te maken met:

Organiseren en begeleiden van actieve en recreatieve activiteiten in de natuur;
Overdragen van kennis van de natuur en de natuurkrachten;
Op een zo optimaal mogelijke en duurzame manier gebruik maken van dat wat de natuur te bieden
heeft.

Te denken valt dan aan:

Herkennen, verzamelen en eten van wilde planten;

Maken van vuur;
Navigeren in een bos;
Inschatten van het weer;
Letten op veiligheid;
Mogelijkheden van de verschillende activiteiten.

Werkwijze
Tijdens de basistraining 'Actief in de natuur' krijgt u theoretische informatie over de lesstof en
achterliggende doelen. Zo krijgt u goede handvatten waarmee u deze lessen voor de vmbo-doelgroep
vorm kunt geven. Natuurlijk bestaat de cursus niet alleen uit luisteren! U gaat het zelf beleven door
diverse praktische werkopdrachten in de natuur.

Programma

09.45 Inloop met koffie en koek
10.00 Welkom
10.30 Theorie actief in de natuur, gezien vanuit de eindtermen
11.30 Praktijk
12.30 Lunch
13.00 Organiseren van het keuzevak
13.30 Praktijk
16.00 Evaluatie en Afsluiting

Voorkennis nodig:

Nee

Werkvorm:

training

Scholingsveld:

praktijkleer / vakkennis

Voorbereiding noodzakelijk:

Nee

Aanbod mogelijk gemaakt

Ja

door OCW en VO-raad:

Aanbieder:

Aeres Hogeschool Wageningen

Soort aanbieder:

lerarenopleiding

Contactpersoon:

Hanneke Maassen

E-mailadres:

h.maassen@aeres.nl

Cursusdata:
Er zijn geen data gepland. Meld s.v.p. uw interesse voor deze cursus bij helpdesk@bijscholingvmbo.nl.
Prijs:

30 euro per persoon

Gevalideerd door
lerarenregister:

-

Leercyclus benoemd:

Ja

