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Invulformulier kandidaat schoolmoestuincoach  

  

  

 

Naam en voornaam  

Adres  

Telefoon  

E-mail  

Geboortedatum  

Studies/opleiding(en)  

Beroep   

Hobby’s  

 

 

  

1. Ervaring met natuurlijk tuinieren  

  

Hoeveel jaar ervaring heb je 

met natuurlijk tuinieren?  

 

 

 

Licht toe wat jouw ervaring 

met natuurlijk tuinieren 

precies inhoudt.   

(oppervlakte tuin, aantal 

jaren ervaring, toegepaste 

principes natuurlijk tuinieren, 

met welke gewassen heb je 

ervaring, heb je een serre, 

hoe bewaar je de oogst …)  

  

 

 

 

  

  

  

  

 

Ben je gespecialiseerd 

in bepaalde 

teeltmethoden of 

gewassen?  ja/nee Licht 

jouw specialisatie kort 

toe.  
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2. Ervaring als lesgever?  

 

Heb je ervaring als 

lesgever, in het begeleiden 

van workshops of lessen? 

ja/nee 

 

 

Zo ja, licht toe op welke 

manier en waarin je ervaring 

hebt.   

(praktijk- of theorieles, hoe 

vaak heb je al les gegeven, 

voor welke organisaties en 

doelgroepen, over welke 

thema’s en/of teelten …)  

 

 

Wat zijn jouw sterkste 

kwaliteiten als lesgever?   

 

 

 

 

  

3. Ervaring als begeleider van groepen?  

 

Heb je ervaring met het 

begeleiden van groepen? 

ja/nee  

(bv. als reisbegeleider, 

uitstap met groep kinderen of 

jongeren …)  

 

 

Zo ja, licht toe op welke 

manier en waarin je ervaring 

hebt.    

(hoe vaak heb je groepen 

begeleid, voor welke 

organisaties en doelgroepen 

…)  

 

 

Wat zijn jouw sterkste 

kwaliteiten als begeleider?  
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4. Algemeen

Hoeveel momenten of uren  

per maand ben jij 

beschikbaar als 

moestuincoach?   

In welke regio / binnen welke 

straal wil je als coach 

werken?   

Wat is je belangrijkste 

motivatie om als 

schoolmoestuincoach aan de 

slag te gaan?  

Wat wil jij zeker leren in deze 

opleiding?  

Op welke manier heb je 

gehoord van deze cursus? 

Ben je klaar met invullen? Mail het formulier door te klikken op deze link: brabant@ivn.nl
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