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Wilt u als organisatie een keer een studiedag over een speciaal onderwerp? Bijvoorbeeld als
onderdeel van een symposium of in het kader van nascholing? Naturedion kan de inhoudelijke
kant van uw studiedag regelen en invullen. We doen dat natuurlijk in overleg met u zodat het
programma aansluit op uw wensen. We verzorgen studiedagen over diverse onderwerpen in
heel Nederland voor groepen van uiteenlopende grootte en niveau.
Een paar voorbeelden:
Inventarisaties met meerwaarde
Als terreinbeheerder wilt u graag dat uw vrijwillige inventarisanten en boswachters I&M een
goede bijdrage kunnen leveren aan het NEM. Aan soortenkennis ontbreekt het vaak niet. Maar
hoe breng je al die soortgroepen in kaart? Welke handvatten zijn er voor de uitvoering van inventarisaties en monitoring? Welke terreinkennis is daarbij handig? Tijdens deze studiedag krijgen
de deelnemers praktische handreikingen om in het veld direct toe te passen en leren ze meer
over de ecologie van soorten en soortgroepen. Dit vergroot de kwaliteit van inventarisaties en
monitoring.
Attractieve natuurexcursies
Als Nationaal Park is voorlichting en educatie een belangrijke taak. Met vele tienduizenden of
zelfs honderdduizenden bezoekers per jaar heeft u een groot bereik. Maar hoe bereik je de
bezoekers, hoe raak je hen? En hoe kunnen gidsen de bezoekers verleiden tot herhalingsbezoek?
Tijdens deze studiedag krijgen uw gidsen diverse ‘tips en trucs’ om hun excursies te verbeteren
Vervolgens gaan ze oefenen om dat in de praktijk te brengen. Ter plekke krijgen ze feedback op
hun optreden. Dit maakt de excursies die zij geven nóg aantrekkelijker voor bezoekers.
Natuuractiviteiten zonder voorkennis
U bent een bedrijf in de verblijfsrecreatie en uw gasten houden van wandelen en fietsen te midden van prachtige natuur. Naast de reeds bestaande routebeschrijvingen wilt u het activiteitenaanbod voor natuurgenieters daarom verder uitbreiden. Maar hoe? Tijdens deze studiedag leren
uw activiteitenbegeleiders / recreatieleiders dat je heel aantrekkelijke natuuractiviteiten kunt
opzetten waarbij voorkennis van natuur niet nodig is. Met deze activiteiten zullen uw gasten nog
meer genieten van de natuur rond uw terrein.
Zand in je schoen
Hoe breng je als docent de natuur op een inspirerende manier dichterbij leerlingen? In deze
studiedag staan we stil bij doodgewone dingen die we om ons heen aantreffen en hoe je leerlingen daar op een uitdagende en actieve manier bij betrekt. Neem zand. Naast de vraag wat zand
is, komen docenten te weten hoe zand op allerlei manieren van belang is in ons dagelijks leven.
Maar ondertussen leer je gelijk hoe je van een ogenschijnlijk eenvoudig onderwerp aantrekkelijk
omgevingsonderwijs kunt maken. Het programma is erop gericht om veel over een onderwerp te
leren op een uitdagende en actieve manier. Effectief leren met natuur om ons heen als centraal
thema. De dag is uitermate geschikt als verdieping binnen natuuronderwijs of voor leraren/studenten aardrijkskunde of biologie.
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Natuurbeleid in crisistijd
Voor een overheidsinstelling kan het lastig zijn om natuurprojecten te financieren. Kun je met
hetzelfde geld meer bereiken? Door het bespreken van een aantal casussen uit de praktijk wordt
duidelijk dat sommige gelden beslist resultaatgerichter zijn in te zetten. Niet alle beheersmaatregelen die in de mode zijn hebben het gewenste effect. Soms werken ze zelfs averechts, zoals met
intensief plaggen het geval is. Soms stuiten ze op groot verzet bij belangenpartijen. Hoe daarmee om te gaan zonder dat de kosten te hoog oplopen? Na afloop van deze studiedag zijn uw
(beleids)medewerkers beter in staat om goede belangenafwegingen te maken en het ‘geld voor
groen’ daar in te zetten waar ’t het beste besteed is.
Dit zijn slechts een paar voorbeelden van hoe een studiedag ingevuld zou kunnen worden. Ook
voor inhoudelijke nascholing op gebied van flora, fauna, ecologie, landschap en duurzaamheid
kunt u bij Naturedion terecht. Of dat nu voor een eendaagse studiedag is, een meerdaagse cursus of een complete opleiding. Neem voor meer informatie en kosten contact met ons op. Dan
kijken wij samen met u naar het meest passende aanbod.
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