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Timing jaar 2016- 2017 

 

De online onderdelen zijn op een vaste dag gepland, telkens op maandagavond. Hou dat 

vaste moment  vrij zodat je kan meedoen. Alles wordt opgenomen, dus als je er dan eens niet 

kan bij zijn, kan je nadien alles nog bekijken. Maar dan mis je wel het interactieve gedeelte. 

Probeer dus in de mate van het mogelijke erbij te zijn op het moment dat gepland is.  

 

De theorie wordt vooraf doorgemaild, dan kan je alles op voorhand doornemen en ben je beter 

voorbereid  voor het interactief gedeelte.  

 

Hieronder nu de planning: 

 

De vaste dag voor het online gedeelte is maandagavond van 20.00 u. tot 22.00 u. 

Eén week vooraf wordt de theorie op de website gezet.  

De vaste dag voor de bijeenkomsten is woensdag van 9.00 u. tot 17.00 u. 

Er is ook een dag ‘praktijk kruiden’ voorzien in maart/april. Dit is een vorm van stage op 

Yggdrasil. De dag kan individueel worden afgesproken. 

Praktijkdagen = fysieke aanwezigheid is vereist: staan in vetjes. 

 

Kalender: 

2016 

 woensdag 21 september: kennismakingsdag/halve dag, voormiddag, namiddag? 

 26 september: technische voorbereiding van de online-activiteiten. Dit duurt geen 2 

uur. 

 3 oktober: ‘ethische principes’ en deel 1’ontwerpprincipes’ 
 10 oktober: ‘ontwerpprincipes’ deel 2 

 17 oktober: ‘plantenkennis’ deel 1 

 24 oktober: ‘structuur van de tuin’ 
 11 november:  1

ste
 praktijkdag tuinbezoek met als thema: structuur  

 14 november: ‘randen’ 
 21 november: ‘bodem’ deel 1 

 28 november: ‘power point maken’ 
 5 december: ‘dieren in de tuin’ deel 1 

2017 

 9 januari: plantenkennis deel 2 

 16 januari: ‘planten en hun functie in de tuin’ +’ kruiden vermenigvuldigen en 
onderhoud’ 

 23 januari: ‘dieren in de tuin’ deel 2 

 30 januari: ‘bodem’ deel 2 

 6 februari: ‘geen bodembewerking + mulchen’   
 15 februari: 2

de
 prakijkdag tuinbezoek met als thema: bodem  

 20 februari: ‘compost’ 
 6 maart: ‘aanleg en structuur van teeltbedden’ 
 13 maart: ‘schijnbare chaos’ 
 22 maart: praktijk didactiek 

 5 juli: 3
de

 praktijkdag tuinbezoek met als thema: insecten en waterbeestjes 

 6 september: 4
de

 praktijkdag tuinbezoek met als thema: planten herkennen 

 4 oktober: feestelijke afsluiting met presentatie eindwerk (PP) 
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Overzicht data 

 

2016 

September:  21 – 26 

Oktober:  3 – 10 – 17 - 24 

November: 11 (vrijdag) – 21 – 28 

December: 5 

 

2017 

Januari: 9 -16 – 23 - 30 

Februari:  6 – 15 (woensdag) – 20  

Maart:  6 – 13 - 22 (woensdag) 

April:  - 

Mei:  - 

Juni:  - 

Juli:  5 (woensdag) 

Augustus: - 

September: 6 (woensdag) 

Oktober: 4 (woensdag) 

 

 

Overzicht cursus opleiding lesgevers  2016 – 2017     

Lessen gaan door op maandagavond van 20.00 u. tot 22.00 u. 

Praktijk gaat door op woensdagen van 9.00 u.0 tot 17.00 u. 

 

Vooraf:  

21 september kennismakingsmoment    Yggdrasil 3 u. 

 

26 september  technische voorbereiding    Frank  30’ 
 

Module 1: permacultuur ontwerp 

3 oktober ethische principes      Lucrèce 1 u. 

  ontwerpprincipes deel 1    Lucrèce 1 u. 

10 oktober ontwerpprincipes deel 2    Lucrèce 2 u. 

 

Module 2: de tuin als biotoop 

1) bodem 

21 november        Marc  2 u. 

1 februari        Marc  2 u. 

 

2) randen 

14 oktober        Lucrèce 2 u. 

 

3) plantenkennis 

17 oktober        Marc  2 u. 

9  januari        Marc  2 u. 

 

4) dieren in de tuin 

5 december deel 1       Joris  2 u 
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23 januari deel 2       Joris  2 u. 

 

5) structuur 

24 oktober        Lucrèce 2 u. 

 

Module 3: groenteteelt 

1) de groentetuin 

6 februari geen bodembewerking + mulchen   Frank  2 u. 

20 februari compost      Frank  2 u. 

6 maart aanleg en structuur  van teeltbedden   Lucrèce 2 u. 

13 maart  schijnbare chaos     Frank  2 u. 

 

2) kruiden 

16 januari kruiden vermenigvuldigen en onderhoud  Lucrèce 1 u. 

  Planten en hun functie in de tuin   Lucrèce 1 u. 

Maart/april praktijk kruiden     Yggdrasil dag 

 

Module 4: didactiek 

28 november power point maken     Frank  2 u. 

22 maart praktijk: voorstelling 15 minuten     dag 

30 juni  laatste dag voor het digitaal inleveren van een les van 2 uur  

4 oktober praktijk: voorstelling eigen project    dag 

 

 

Praktijk tuinbezoeken: 

11 november ‘structuur’ Lucrèce en Frank 

  vm. Yggdrasil 

  nm. Marleen Bolle: oefening 

 

 15 februari ‘bodem’ 
vm. Yggdrasil, Marc  

nm. Monique Melotte: ontwerpoefening 

 

 5 juli  ‘dieren in de tuin’ 
  vm. Yggdrasil, Pieter ‘insecten’ 
  nm. Bij Joris: ‘waterdieren’ 
 

 6 september ‘planten herkennen’ 
  vm. Yggdrasil 

  nm. Marleen Bolle: oefening herkennen van planten 


