
 

Opleiding Natuurgids  

De belangrijkste informatie 
In Het Nationale Park De Hoge Veluwe zijn de Natuurgidsen van de Vereniging 
Vrijwilligers van De Hoge Veluwe het hele jaar actief met het rondleiden van 
bezoekers. Zij hebben een kwalitatief hoogstaande opleiding gehad en zijn het 
visitekaartje van het Park. 
 
Tijdens hun opleiding is het unieke van het Park voldoende naar voren gekomen: de 
combinatie van natuur, cultuur en architectuur. De gids kan hier enthousiast over vertellen, vanuit een grote 
mate van deskundigheid. Hij of zij is vriendelijk en beschikt over uitstekende sociale vaardigheden. 

Opleidingsstructuur en -inhoud 
De opleiding start in januari 2022 en wordt afgerond in mei/juni 2023. De vaste opleidingsdag is woensdag. 
Elke maand is er een lesdag; de andere woensdagen zijn voor het leren in de praktijk.  
De opleiding kent een modulaire opzet. Afhankelijk van het onderwerp wordt volstaan met een korte 
introductie of een uitgebreide toelichting. Door zelfstudie bereid je je voor op de toets. Elke module dient met 
een positieve beoordeling te worden afgesloten.  
Tijdens de praktijkdagen ontwikkel je je onder leiding van een coach tot een bekwaam Natuurgids. Ook word je 
tijdens de opleiding al ingezet bij bijvoorbeeld de begeleiding van kinderactiviteiten en loop je mee met 
excursies onder leiding van een ervaren Natuurgids. 
De opleiding wordt individueel afgesloten met een Proeve van Bekwaamheid. Hierbij gaat het erom dat de 
aspirant-gids aantoont een groep bezoekers enthousiast te kunnen rondleiden over De Hoge Veluwe en 
inspirerend kan vertellen over de samenhang die er is in de natuur. 

 
Materiaal 
Het lesmateriaal wordt digitaal ter beschikking gesteld voor zelfstudie via de digitale bibliotheek van de 
Vereniging. 

 
Aanvang, opbouw en duur 

• aanvang: januari 2022 

• afronding: mei/juni 2023 

• hoofdindeling: elke week op woensdag: maandelijks 1 lesdag (focus op de inhoud) en 3 praktijkdagen 
(focus op het gidsen) 

• daarnaast is er wekelijks gemiddeld nog circa 5-6 uur nodig voor zelfstudie, voorbereiding van 
excursies, meelopen met ervaren gidsen e.d. 

Financiën  
De kosten van de opleiding zijn € 175, te betalen voor de opleiding begint. 
Daarnaast dien je lid te zijn of worden van de Vereniging van Vrijwilligers van De Hoge Veluwe. 

 
Geïnteresseerd? 
Meld je aan voor de informatiebijeenkomst op ZATERDAG 11 DECEMBER door een mail te sturen naar 
opleidingen.natuur@vrijwilligershogeveluwe.nl 
 
Edzo Meerman 
Opleidingscoördinator 
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