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Over de cursus Landbouwnatuurgids
Datum

Programma

Za 04/09/10
9u – 12u

Landbouw in sociaal‐cultureel perspectief.
Naar wederzijds begrip en open dialoog.

Za 11/09/10
9u – 16u

Excursie kennismaking met de
landbouwsector.

Za 18/09/10
9u – 12u

Landbouw en milieu.

Za 25/09/10
9u – 12u

Algemene kenmerken van landbouw in
Vlaanderen, Europa en de wereld.

Za 02/10/10
9u – 12u

Diversificatie en plattelandsontwikkeling.

Za 09/10/10
9u – 16u

Landbouweducatie en Methodiek

Za 16/10/10
9u – 16u

Regelgeving in de landbouwsector les en
excursie

Za 23/10/10
9u – 12u

Duurzame landbouw: technieken

Za 13/11/10
9u – 12u

Discussie op basis van de films Our daily
bread en Pig City

Za 20/11/10
9u – 16u

Excursie plattelandsontwikkeling en
duurzame technieken.

Za 27/11/10
9u – 16u

Landbouw en natuur les en excursie

Voor wie?
Deze cursus richt zich tot iedereen die zijn/haar
natuurgidservaring wil uitbreiden met
achtergrondkennis over de landbouw. De cursus is
bedoeld voor natuurgidsen én voor alle andere
geïnteresseerden met een gelijkwaardige natuurkennis
en gidservaring.
Cursusplaats
Bibliotheek, Grote Markt 20, 8870 Izegem (dichtbij
station)
Cursusgeld
Het cursusgeld bedraagt 90 euro inclusief een rijk
geïllustreerd handboek. Het vervoer naar de
excursieplaatsen in de provincie West‐Vlaanderen
gebeurt per auto (carpooling door de deelnemers).
Inschrijven

Stap 1:
‐ telefonisch op 050 82 57 26
‐ via e‐mail ann.dheedene@c‐v‐n.be
‐ via onze website: www.c‐v‐n.be

Stap 2:
Of: na inschrijving schrijft u het cursusgeld over op rek.
404‐3076041‐29 t.n.v. CVN, met vermelding van uw
naam en ‘cursus Landbouwnatuurgids Izegem’;
Of: na inschrijving vraagt u uw opleidingscheques voor
werknemers aan bij de VDAB en bezorgt u de blanco
cheques zo snel mogelijk aan het landelijk secretariaat,
Appelmansstraat 12 bus 6, 2018 Antwerpen.
Één week voor de start van de cursus ontvangt u een
bevestigingsbrief. Het aantal deelnemers is beperkt tot
25.
Informatie
Ann D’heedene, CVN West‐Vlaanderen
ann.dheedene@c‐v‐n.be of 050 82 57 26

Vaste begeleiding gebeurt door Jacqui Stragier: jacqui.stragier@telenet.be of 051 30 47 31.
Programma onder voorbehoud. Bij het begin van de cursus ontvangt u een gedetailleerd cursusprogramma.

In opdracht van de Vlaamse Overheid, dienst
NME van de afdeling Milieu‐informatie,
‐integratie en Ondersteuning van de Vlaamse
milieuadministratie en het departement
Landbouw en Visserij, Administratie Land‐ en
Tuinbouw (ALT), ontwikkelde het CVN samen
met het Vlaams Informatiecentrum over Land‐
en Tuinbouw (VILT) de vervolgmodule
‘Landbouwnatuurgids’.
De bedoeling van deze cursus is de
raakvlakken tussen landbouw en
natuur(behoud) te verkennen tegen de
achtergrond van het streven naar duurzame
landbouw. De cursist maakt kennis met de
positie van de Vlaamse landbouw in Europees
en mondiaal verband. De relatie tussen
enerzijds landbouw en anderzijds natuur en
milieu wordt onderzocht. Ook wordt aandacht
besteed aan verbreding en verdieping van de
landbouw en aan technieken van duurzame
landbouw.
Behalve het volgen van theoretische en
praktische lessen wordt de cursist ook
gevraagd ‘de boer op te gaan’ en daarbij een
beperkte stageopdracht te vervullen.

Deze cursus verloopt in samenwerking
met Natuurpunt De Buizerd
www.debuizerd.be

en Minaraad Izegem

