
Heb jij kennis van natuurlijk moestuinieren? En vind je het waardevol om jouw  
kennis en ervaring te delen met kinderen? Schrijf je dan nu in voor de  
opleiding tot Moestuincoach!

Wij verwachten dat de komende jaren de vraag naar het moestuinieren met  
leerlingen steeds groter wordt. En daarom zijn we op zoek naar coaches die  
scholen en kinderopvang hierover kunnen leren.  

   Opleiding Moestuincoach

Wie zoeken wij?  
 Jij....
 -  hebt minimaal 2 jaar ervaring met moestuinieren
 -  hebt (bij voorkeur) 2 jaar ervaring in het werken  
    met kinderen
 -  bent gedreven om kinderen te leren over  
    voedselproductie
 -  doorloopt de volledige opleiding tot Moestuincoach
  -  bent na de opleiding minstens 4 halve dagen per maand  
    beschikbaar voor inzet door school of kinderopvang
 -  bent in het bezit van een VOG [Verklaring omtrent het  
    Gedrag] of bent bereid deze aan te vragen
 -  woont in (de omgeving van) Drenthe

Na de opleiding
Ga je aan de slag met concrete vragen van scholen en kinderopvang  
over ondersteuning bij moestuinieren. Via de school ontvang je een  
vergoeding voor je inzet, afhankelijk van het aantal sessies dat je  
geeft en de financiële mogelijkheden van de school.

   Word
Moestuincoach

!



Locatie
De training wordt gegeven bij:  
MFA Schakelveld 
Wittehoofdweg 1-A | 9405 HX Assen

Kosten
De training kost € 120,- voor leden [van Velt en IVN] 
of € 160,- voor niet-leden [lidmaatschap inbegrepen] 

De opleiding
 -  bestaat uit 4 dagen:
  * dinsdag 05 november 2019
  * dinsdag 03 december 2019
  * dinsdag 21 januari 2020
  * dinsdag 25 februari 2020
 -  duurt iedere keer van 10.00 - 16.00 uur
 -  is praktijkgericht met veel ruimte voor eigen inbreng
 -  vraagt van jou nog wat extra tijd voor huiswerk, een  
    korte gastles op school en de uitwerking van een eindopdracht

Aanmelden
Wil je deelnemen? Meld je dan vóór 21 oktober 2019  
aan via dit aanmeldformulier. 

Behoefte aan meer info?  
Stel je vraag aan Karlijn Meijerink | IVN Noord

https://www.ivn.nl/provincie/drenthe/aanmeldformulier-moestuincoach-drenthe
mailto:k.meijerink%40ivn.nl?subject=Vraag%20training%20Moestuincoach

