Alle vragen zijn verplicht!
Toelichting bovenaan formulier
Via dit formulier kunnen u en uw mentor u opgeven als aspirant-ringer. Voordat u hieraan begint,
moet u al goed hebben nagedacht over uw opleidingsplan. Welke soorten gaat u ringen? Wie zijn uw
opleiders en wat gaat u van hen leren? Hoeveel vogels gaat u ringen en hoeveel tijd heeft u daarvoor
nodig?
Allemaal vragen om een antwoord op klaar te hebben voordat u aan het invullen van het dit
webformulier begint. Spreek dit goed door met uw mentor en opleiders, en vul dit formulier
vervolgens samen met uw mentor in.
Het formulier is groot, dus neem de tijd. Het is verspreid over meerdere pagina’s zodat u tussendoor
kunt opslaan. Wilt u vooruitkijken en zien welke vragen er allemaal worden gesteld, dan kunt u hier
een PDF downloaden van de vragenlijst.
Wanneer u het formulier verzonden heeft, stuurt Vogeltrekstation na een korte check de aanvraag
door naar de Plaatsing- en wetenschapscommissie. Houd rekening met een reactietijd van circa 6
weken. Voor meer informatie over de aanmelding, zie Aanmelden. Heeft u nog geen mentor? Neem
dan contact met ons op.

Personalia aanvrager
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon
E-mailadres
Geboorteplaats
Geboortedatum
Bij welke ringgroep sluit u zich aan?
Begeleiding
Naast uw mentor wordt u ook begeleid door twee opleiders, waarvan minimaal één van een andere
ringgroep komt.
Mentor
Naam
Ringersnummer
Emailadres
Ringgroep
Opleider 1
Naam
Ringersnummer
Emailadres

Ringgroep
Opleider 2
Naam
Ringersnummer
Emailadres
Ringgroep
Achtergrond en Motivatie
Welke kennis van vogels heeft u al?
Denk aan soortenkennis, determinatiekennis, ervaring met inventarisatieprojecten.
Hoe bent u in contact gekomen met het ringen van vogels? Wat is uw ervaring?
Waarom wilt u zelf ringer worden?
Wat is de reden dat uw ringgroep een nieuwe ringer wil opleiden?

pagebreak
Soorten en vangmiddelen
Voor welke soortgroep(en) wilt u in opleiding?
pullen adulten beide
Zangvogels
Roofvogels en uilen
Watervogels
Steltlopers en weidevogels
Ooievaars, reigers, lepelaars en aalscholvers
Meeuwen, sterns en alken
Hoenders en rallen

Welke vangmiddelen wilt u tijdens uw opleiding gaan gebruiken?
Meerdere opties mogelijk
o geen
o mistnetten
o overige netten
o kooien, vallen en kleppen
o pootstrikken
o lokvogels
o kunstlicht
o geluidsdragers
o slagnet
o wilsternet
o bal-chatri
o kanonnet
o eendenkooi
Wilt u tijdens uw opleiding kleurringen gaan gebruiken? Zo ja, voor welke soort(en)?




Nee,
Ja, namelijk voor …

Uw opleiding tot ringer
Hoe gaat uw opleidingstraject eruit te zien?
Schets het globale tijdspad van de opleiding. Geef bijvoorbeeld aan wanneer u de verschillende
leerdoelen gaat behandelen, wanneer u een andere ringgroepen bezoekt, wanneer u de tussentijdse
evaluatie gaat doen en hoe lang denkt u voor uw opleiding nodig te hebben. Beschrijf dit in ongeveer
200-300 woorden zodat de PWC hier een duidelijk beeld van krijgt.
Hoe vaak gaat u tijdens uw opleiding het veld in?
Met welke frequentie, in welke tijd van het jaar, met wie, etc.
Welke specifieke vaardigheden wilt u van uw opleiders leren?
Hoeveel vogels wilt u gedurende uw opleiding vangen en ringen?

pagebreak
Projecten
Aan welke lopende projecten wilt u tijdens uw opleiding actief gaan deelnemen?
Actief deelnemen wil zeggen dat u regelmatig ringt op een project. Op dit project oefent u veel
vaardigheden en het is een belangrijk onderdeel van uw opleiding.
Bij welke lopende projecten wilt u tijdens uw opleiding gaan meelopen?
Meelopen wil zeggen dat u af en toe eens kijkt hoe het eraan toe gaat bij een project. Zo’n project
speelt geen grote rol in uw opleiding.
Wat is/zijn het/de projectnummer(s) van het/de project(en) waar u actief aan gaat deelnemen?
Dit wordt vermeld op de aspirant-verklaring.
Toekomstplannen
Hoewel de opleiding draait om het leren van het vak en alles wat er bij het ringen komt kijken, is het
wel goed om vooruit te kijken. Misschien heeft u al concrete plannen, misschien alleen een richting;
we horen hoe dan ook graag hoe u de toekomst ziet.
Wat wilt u met uw ringmachtiging gaan doen?
Verklaring voor verzending
O Ik heb dit formulier naar waarheid en samen met mijn mentor ingevuld

