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Deze opleiding is gericht op het vergroten van de kennis op het gebied van o.a. zoogdieren, 

vogels, planten en onderwerpen die hiermee te maken hebben. 

Onder begeleiding van specialisten gaan we verschillende gebieden en biotopen in Nederland 

bezoeken. Daarnaast gaan we 5 dagen naar het oerbos van Bialowieza in Polen. 

Deze opleiding bestaat sinds 2013 en wordt ieder jaar georganiseerd. 

De opleiding is gespreid over de 4 seizoenen 

Data: https://buitensportopleiding.nl/data-nature-wildlife/ 

Ongeveer 2 weken voor de start van de opleiding zullen de cursisten aanvullende informatie 

en de deelnemerslijst ontvangen. 

In Polen bezoeken we het oerbos van Bialowieza en eventueel de moerassen van  Biebrza. 

Wolven, elanden, wisenten en lynxen zijn een aantal van de dieren waar we naar op zoek 

gaan. Daarnaast herbergt het Poolse platte land een grote rijkdom aan vogelsoorten als de 

zwarte ooievaar en de de schreeuwarend. 

Onderwerpen: 

Vogels 
Zoogdieren 

https://buitensportopleiding.nl/data-nature-wildlife/
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Biotoop- en gebieds analyse 
Kans vergroting (hoe en waar maak ik de meeste kans om bepaalde soorten te vinden) 
Spoorzoeken 
Werken met 'cameratraps' 
Flora (basis) 
Insecten (basis) 
Vissen (basis) 
Amfibieën en reptielen (basis) 
Soorten monitoring en verslaglegging 

Deelnemers moeten in een redelijke lichamelijke conditie zijn. Er zullen flinke afstanden, 

lopend, moeten worden afgelegd. 

Overnachtingen in Bialowieza kosten rond de € 25,- pp per dag inclusief ontbijt en avondeten. 

Vervoer door middel van ‘carpoolen’. 

Deelnemers moet zorgen voor de volgende materialen: 

-Verrekijker 

– Slaapzak en matje 

– Tent (o.i.d.) voor overnachtingen op de Voshaar 

– Goede kleding en schoeisel 

– Dagrugzak (30 a 40 liter is voldoende) 

– Veldgids vogels, zoogdieren en flora 

– GSM 

– Persoonlijke EHBO kit 

Afronden opleiding met het certificaat ‘Nature & Wildlife Guide Level 1’  

– Aanwezigheid van minimaal 80%, inclusief de reis naar Bialowieza. 

-Theorie examen: Schriftelijk examen natuur- en soortenkennis (minimale score 70%). Er is 

één herkansing indien men het theorie examen niet met een voldoende afrond. 

– Monitoringsproject van een kilometerblok: Een kilometerblok (bij jou in de buurt) 

onderzoeken op soorten dieren en planten. 

Uiteraard is het ook mogelijk om de opleiding te volgen zonder dat men wil afronden als gids. 

De kennis op het gebied van natuur en de ervaringen die men opdoet in het cursusjaar kan al 

een reden genoeg zijn om zich in te schrijven. 

Maximaal aantal deelnemers: 8 

 

 

 

 


