
Word jij ook begeleider
in de natuur?
Voorjaar 2018
De Palingbeek en bossen in de omgeving

Door de stijgende vraag naar begeleide activiteiten zijn wij op zoek naar nieuwe 
begeleiders voor het bezoekerscentrum De Palingbeek en de natuurdomeinen in de 
ruimere omgeving.  

VOOR WIE?

 Je houdt van de natuur en wil graag activiteiten voor klasgroepen, volwassenen of verenigingen 
begeleiden of...

 je gaat graag aan de slag met nieuwe media (begeleiden tabletexcursies WOI en Landschap) 
of...

 je wil graag begeleider worden voor ‘buiten spelen’ (Natuuravontuur, Feest in de tuin, kampen 
bouwen, vlechtwerk...) of...

 je wil graag workshops met natuurlijke materialen begeleiden, steeds met aandacht voor 
duurzaamheid: recyclage van materialen, weven, vilten en verven met planten... (deze speci-
fieke technieken kunnen via een korte opleiding aangeleerd worden) en... 

 je kunt je af en toe vrijmaken tijdens de week, de schoolvakanties of het weekend? Of je gaat 
binnenkort met pensioen?

Trek je graag de natuur in of steek je graag de handen uit de mouwen? Of ben je eerder een 
creatieve kriebel of een buitenbeentje? Dan is deze opleiding ook iets voor jou!  
Kom zeker langs op de infoavond en ontdek wat je in de toekomst voor ons kan betekenen! 

MEER INFO:
• Kristin Kino (Bezoekerscentrum De Palingbeek)  

kristin.kino@west-vlaanderen.be, 057 23 08 41

• Ann Vansteenhuyse (Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels) 
ann.vansteenhuyse@rlwh.be, 057 23 08 57

CURSUSPLAATS

Bezoekerscentrum De Palingbeek
Vaartstraat 7, 8902 Zillebeke-Ieper

T 050 23 08 40
E bc.palingbeek@west-vlaanderen.be

www.west-vlaanderen.be/palingbeek
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HOE WORD JE BEGELEIDER IN EEN NATUURDOMEIN? 

 Je volgt het traject van verplichte lesonderdelen (in groen). Je betaalt per lesonderdeel. 
 Je kiest één of meerdere modules die je wil begeleiden in de toekomst.
 Je volgt een vorming rond deze modules. 
 Je volgt deze module (eventueel meerdere keren) mee met een erkende gids. 
 Je stapt mee met een ervaren gids en begeleidt zelf een stukje van deze module voor een 

groep. 
 Je begeleidt zelfstandig de module voor een groep en wordt geëvalueerd. 
 Positief geëvalueerd? Je begeleidt de module zelf en wordt hiervoor vergoed. 

Maak kennis met het traject op de infoavond van dinsdag 6 februari 2018 om 19.00 uur 
in Bezoekerscentrum De Palingbeek. 

Inschrijven (voor 1 februari)
Info via Bezoekerscentrum De Palingbeek: bc.palingbeek@west-vlaanderen.be, 057 23 08 40 
(cursus gaat door vanaf 10 inschrijvingen).

Volledig traject Lesonderdeel dagdelen/kostprijs

1 vrij 2/03/2018 Les: kennismaking met de Palingbeek 9-12u  (€ 8)

2 vrij 9/03/2018

Les: Hoe leren over natuur en milieu? 9-12u (€ 8)

Excursie op de Kemmelberg en voorstelling mo-
dule SO ‘Veldwerk landschap’

13-16u (gratis)

3

vrij 16/03/2018 
Les: Gidsvaardigheden - Vaardig met werkvormen
1/2 dag theorie + 1/2 dag voorbereiding werk-
vorm 

9-12u (€ 8)

13-16u (gratis) 

vrij 23/03/2018

Excursie: 1/2 dag praktijk 9-12u (gratis)

Excursie in Helleketelbos en voorstelling 
module BaO ‘Over ‘t leven in het bos’    

13-16u (gratis)

4 vrij 30/03/2018
Les: Gidsvaardigheden - omgaan met groepen  9-12u 

13-16u (€ 16)

5 vrij 27/04/2018 Les: Gidsvaardigheden - EHBO 9-12u (€ 8)

6 vrij 4/05/2018

Les: Mensen engageren voor natuur 9-16u (gratis)

Excursie: de Vestingen + Tortelbos Ieper en voor-
stelling module BaO ‘Schatkist van Boris’ 

13-16u (gratis)

NB: heb je interesse, maar passen de data niet altijd? Contacteer dan het bezoekerscentrum.
groene tekst = verplicht lesonderdeel
les = binnen - excursie = buiten


