
Deze factsheet gaat over hybride natuurcursussen. Daarmee bedoelen we cursussen die 
deels online en deels samen in de natuur plaatsvinden. Een online deel voelt misschien gek 
of onwennig, zeker als je gewend bent om altijd met je deelnemers naar buiten te gaan.  
Of in ieder geval om samen te komen. Maar soms kun je niet met een grote groep bij  
elkaar komen. Of wonen deelnemers of die ene expert die je graag wilt als gastspreker  
zo verspreid en ver weg dat een digitaal deel zonder reistijd handig en fijn is. Dan kun je 
ook nog eens de momenten dat je wél samenkomt gebruiken voor activiteiten die echt  
een meerwaarde hebben van ter plekke zijn en in de natuur zijn. 

Vormen van hybride cursussen
Online leren is zeker geen heilige graal. Maar het kan wel heel handig zijn. Bij hybride cursussen is er 
altijd een online deel en een deel samen, in het geval van natuurcursussen bij voorkeur in de natuur. 
 
Er zijn meerdere opties: 
n Het online deel zet je in door deelnemers van tevoren een e-learning, opgenomen webinar of 
 documentaire toe te sturen. Die kunnen ze volgen op een moment en plek die hen goed uitkomt.  
 Er is tijdens het online deel geen interactie met de docent. Alleen eventueel een digitaal vragen 
 uurtje. Tijdens de samenkomst richt je je vooral op de praktijk, zoals samen op veldexcursie gaan.  
n Het online deel is een digitale bijeenkomst waarbij er interactie is met de docent. Bijvoorbeeld via  
 Zoom of Teams. Ook online kun je een afwisselend programma maken en de natuur betrekken.  
 Zo komt de stof alsnog tot leven. Als je samenkomt, richt je je vooral op de praktijk. Bij een 
 grote groep kun je één digitale bijeenkomst doen en bijvoorbeeld meerdere excursies met 
 kleinere groepjes. 
n Je hebt een fysieke binnenbijeenkomst waarbij een deel van de groep in de ruimte aanwezig is en  
 een deel online. Later volgt nog een excursie. Deze vorm is complex, zeker als je nog weinig 
 ervaring hebt met digitaal lesgeven. Voor nu laten we die dan ook buiten beschouwing. 

De natuur online?

Waar vind ik e-learning om te delen?
Zijn al je deelnemers lid van een natuurorganisatie?  
Maak dan gebruik van Leer je Groen (www.leerjegroen.nl). 
Er staat ook veel vrij toegankelijk materiaal op instap- 
niveau op de IVN Natuuracademie Online  
(https://natuuracademieonline.ivn.nl).  
Verder is er een schatkist aan informatie en mooi beeld- 
materiaal te vinden op Youtube, maar dat is vaak wel wat 
langer zoeken naar materiaal dat echt goed aansluit. 
Zeker als je filmpjes wilt die gaan over Nederlandse natuur. 



        voor een leuk en ontspannen programma in een digitale bijeenkomst 

n Zorg voor een digitale inlooptijd van ongeveer een kwartier. Zo heb je de tijd om deelnemers te  
 helpen als iets met hun beeld of geluid niet goed werkt. Heet mensen welkom met een welkomst- 
 scherm of spreek iedereen persoonlijk aan. 
n Een achtergrondmuziekje of natuurgeluiden tijdens de inlooptijd, pauzes of zelfs terwijl 
 deelnemers aan een opdracht werken, houdt het gevoel van interactie en verbondenheid hoog. 
n Als iedereen zijn geluid aan heeft staan, geeft dat snel ruis. Tegelijkertijd maakt helemaal geen  
 geluid het sneller onpersoonlijk. Ontdek wat je het prettigst vindt. Bijvoorbeeld dat mensen 
 alleen hun geluid uitzetten als er storende geluiden op de achtergrond zijn. 
n Pauzes zijn nóg belangrijker dan bij reguliere bijeenkomsten. Zorg dat deelnemers minimaal 
 eens per 45 minuten opstaan, rondlopen en zich niet op het scherm hoeven te concentreren. 
n Behandel deelnemers zoals je anders ook zou doen. Kijk digitaal de groep rond, stel af en toe 
 een rechtstreekse vraag en laat stiltes vallen. Noem bij een rechtstreekse vraag altijd iemands  
 naam. Ze zien immers niet dat je ze aankijkt.  
n Zorg voor interactie. 

• Geef ruimte voor kennismaken. Om persoonlijke verhalen te delen. Daar kun je goed de 
 omgeving van een deelnemer bij betrekken. Bijvoorbeeld: laat iets zien waar je trots op bent  
 of je favoriete koffiemok. 
• Met polls en quizzen. In programma’s zoals ZOOM zit een standaard pollfunctie die je van 
 tevoren kunt instellen om zo vragen aan je deelnemers te stellen. Maar er zijn ook andere   
 websites zoals Kahoot en Mentimeter. Deelnemers kunnen zelf via internet op hun computer 
 of met hun telefoon antwoorden geven.  
• Door te brainstormen. Bijvoorbeeld met Ideaboardz of Google Jamboards. Met deze gratis 
 programma’s plakken deelnemers digitale post-it’s. Via Jamboards kunnen ze zelfs foto’s of 
 afbeeldingen met elkaar delen. 
• Ga in groepjes uiteen. Met breakout-rooms gaan deelnemers in kleinere groepjes uit elkaar.  
 Daar is ruimte voor discussie of om gezamenlijk aan een opdracht werken. Laat daarna in de  
 hele groep representanten de belangrijkste punten delen.  
• Gebruik de chat. Vrijwel elk programma voor online bijeenkomsten heeft een chatfunctie. 
 Gebruik de chat bijvoorbeeld voor vragen van deelnemers of zodat ze hun ideeën kunnen delen. 

n Heb discipline. Zorg dat je je aan de tijdsplanning houdt. Als je wilt dat mensen vragen stellen  
 via de chat, beantwoord dan ook alleen vragen uit de chat. Als je wilt dat mensen hun microfoon  
 uitzetten, herinner ze hieraan als ze dat niet doen. Dat klinkt misschien streng, maar is wel echt  
 het prettigst. 
n Ook al is het digitaal, betrek nog steeds de natuur. Onder het volgende kopje staan tips.  

Laat jouw programma nog meer tot leven komen door iets 
fysieks aan je deelnemers te geven. Denk aan voorwerpen 
als een loepje, een zoekkaart of een zakje met wilde  
bloemenzaad. Voor de deelnemers leuk om te krijgen, je 
verhoogt de betrokkenheid en weet zeker dat iedereen de 
juiste materialen heeft om mee te doen met je programma. 
Je kunt ze met de post opsturen of, als al je deelnemers 
dichtbij genoeg wonen, het langsbrengen op de fiets.

Tip 

Tips 
Tips 
De natuur online?



          voor de natuur betrekken bij een digitale bijeenkomst 

n Geef deelnemers buitenopdrachten. Bijvoorbeeld om een natuurvoorwerp  
 uit hun omgeving te halen en zich aan de hand daarvan voor te stellen  
 aan de groep. Of om buiten echt op zoek te gaan naar tuinvogels of naar  
 wilde planten. 
n Is soorten herkennen een belangrijk onderdeel van je programma? 
 Stuur digitaal een zoekkaart toe of adviseer een app. Laat deelnemers  
 apps altijd al van tevoren installeren, zodat je daar tijdens de bijeen- 
 komst geen tijd aan kwijt bent. 
n Vraag je deelnemers om buiten foto’s te maken van wat ze opvalt.  
 Zo kun je toch ervaringen delen en feedback geven als dat nodig is. 
n Wil je zelf buiten rondlopen om beelden te tonen aan je deelnemers?  
 Een steadycam stabiliseert het beeld zodat het minder schokkering is 
 als je rondloopt. Neem het van tevoren op of doe een livestream 
 rechtstreeks vanuit de natuur. Tijdens zo’n livestream laat je mensen  
 rechtstreeks met videobellen meekijken met wat jij ziet. Bij die laatste 
 is het heel belangrijk dat je een stabiele internetverbinding hebt. 
n Met een document viewer breng je een stukje natuur zoals een blad,  
 bloem of insecten goed in beeld zonder gedoe met je webcam. Je plugt  
 hem in je laptop of computer en kunt aan de slag. 
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Zeg duidelijk hoeveel tijd je deelnemers hebben voor een 
opdracht en laat ze een wekker zetten. Eenmaal buiten 
gaat de tijd altijd sneller dan je denkt en het is vervelend 
als een aantal deelnemers niet of veel te laat terug zijn.  
En als ze dan toch weg zijn van hun scherm, laat ze  
meteen een korte pauze nemen. In de praktijk doen ze  
dit toch wel, dus dan kun je het net zo goed inplannen.
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Hoe zit dat met de AVG?
Bedenk van tevoren óf je de bijeenkomst op wilt nemen  
of de chat wilt bewaren, waarom en met wie je dat gaat 
delen. Bijvoorbeeld alleen met de deelnemers of zet je het 
ergens openbaar? Communiceer dit duidelijk voordat je 
begint. Zo kunnen deelnemers kiezen of ze hun camera 
wel of niet aanzetten, en wat ze in de chat zetten. Vraag 
liever: “Iemand bezwaar?”, dan “Wie vinden dit goed?”.

Wie en wat heb je nodig? 
n Minstens 2 mensen. De hoofdspreker en een techbuddy. De hoofdspreker kan zich volop 
 bezighouden met de inhoud, terwijl de techbuddy mensen helpt als er iets niet goed gaat met 
 de technologie. Een techbuddy kan ook de tijd en de chat in de gaten houden, hoewel het bij 
 grote groepen en veel gesprekken in de chat fijn kan zijn om daar een apart iemand voor de 
 hebben. De tijd in de gaten houden, kun je eventueel uitbesteden aan een deelnemer. 
n Een stabiele internetverbinding. 
n Tijd. Als deelnemer online meedoen of als organisator is wel echt wat anders. Gun jezelf de tijd  
 om verschillende programma’s en functionaliteiten uit te proberen. En wil je een bestaande 
 cursus deels digitaal geven? Neem de tijd om het programma om te bouwen en uit te proberen.  
 Zo voorkom je een heleboel stress.
n Zorg voor duidelijke afspraken. Wat wil je dat deelnemers doen? Wil je dat ze hun camera 
 aanzetten? En hun geluid? Hoe mogen ze vragen stellen? Wanneer mogen ze dat? 

Geen paniek
Bij online bijeenkomsten zijn er altijd onverwachte obstakels. Het beeld werkt niet, filmpjes die niet 
starten, het delen van een presentatie of foto lukt niet, etc. Met een goede voorbereiding kun je voor 
jezelf rust inbouwen:
n Heb je een presentatie? Loop die van tevoren helemaal door en controleer of alles werkt. In beeld en 
 geluid. Soms moeten filmpjes bufferen en zijn ze de eerste keer traag, maar doen het daarna prima. 
n Wil je dat deelnemers of gastsprekers iets delen? Het makkelijkste is om alles van tevoren te 
 verzamelen en in één presentatie te zetten. Zo hoef je niet de hele tijd te schakelen tussen 
 verschillende bronnen. Dat maakt het rustiger voor organisatie en deelnemers. 

Doe zelf
Doe zelf eens mee met een paar online cursussen.  
Dan merk je heel snel wat werkt en wat niet. Zo leer je 
steeds een beetje bij.  
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Ontwikkeld in samenwerking  
met IVN Natuureducatie


