
Kennismaking met een
“Groene” HBO

Hoe ziet zo’n opleiding eruit?

En wat kunnen de 
adviesbureaus bijdragen? 





De opbouw van de 
studie



Jaar Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4

1 Gezamenlijke propedeuse

2 Gezamenlijk programma Specialisatie

3 Specialisatie Stage of minor

4 Stage of minor Afstudeeropdracht

Ruwweg van kennis naar kunde





Opleiding Bos- en 
Natuurbeheer

Major Bos- en 
Natuurbeheer

Toegepaste 
ecologie

Beheer Bos en 
Natuur Rentmeesterij Mens en Natuur

Major International 
Forest and Nature 

Management

International 
Timber Trade Tropical Forestry

Programma



Kennis:

Soorten en systeemecologie: specialistisch & 
algemeen; ecologische veldkennis  (jaar 1 & 2) 

Geo(morfo)logie, hydrologie, waterkwaliteit, 
bodem (jaar 1 t/m 3)

Meteorologie (minimaal) 

Rechten

W.o. natuurwetgeving  (jaar 2 en jaar 3, relatief 
weinig casuistiek) 

Planologie (jaar 2 en 3)  /  bestuurskunde  (* 
beperkt qua ‘governance’) 

Match NGB (netwerk groene bureaus)  en curriculum BNB 



Competenties en vaardigheden:

Interdisciplinair samenwerken

Interpreteren van onderzoeksresultaten in de context van de vraagstelling  (m.n. j3 en 
j4)

Omgaan met onzekerheden in kennis  à onderzoek doen ; toepassen statistiek 

Adviesvaardigheden, advisering aan leken, inleven in de ontvanger van informatie

Omgaan met maatschappelijke belangen en afwegingen

Bedrijfseconomisch werken

Communicatie

Match NGB (netwerk groene bureaus)  en curriculum BNB 



soortsherkenning

ca. 200 wilde plantensoorten als basis 
ca. 40 zangvogels (geluid)
ca. 20 soorten vlinders (visuele herkenning)

Ecologische kennis van diverse taxa (soortsherkenning, 
ecologie/habitateisen,  beheer ), verdeeld over 6 fysisch-
geografische regio’s :

50 soorten vogels
25 soorten zoogdieren 
20 vlinders 
10 libellen 
alle amfibieen en reptielen

FGR’s:  zandgronden (& hoogveen) – rivieren – laagveen –
zeeklei – duinen - estuaria

Wat specifieker op onderdelen



In jaar 2 

à inventarisatietechnieken en beheerskennis
à leren werken met Synbiosis (ook in jaar 3)

In jaar 3  

à Verdieping systeemkennis. 
à o.a. uitgebreide GIS-vaardigheden
à Leren werken met TurboVeg
à SNL-groepen krijgen bewust aandacht

Ook gastcolleges over :
- de Wet Natuurbescherming, 
- het uitvoeren van een quickscan op Larenstein, van David Sietses van Ecogroen. 

Wat specifieker op onderdelen



à Vleermuizenonderzoek: herkenning algemene soorten
à Meer monitoring ( ~ Texel )

Nieuwe ontwikkelingen & keuzes



Wat kunnen adviesbureaus bijdragen?

Stage- en afstudeerplaatsen

Specifieke vaardigheidstrainingen
- Binnen stages en afstuderen
- Als maatwerk ‘’gastdocentschap” 

Denk aan:
- Uitvoeren quick-scans
- Specifieke veldtechnieken
- Acquisitievaardigheden
- Begroten / offreren
- Professioneel en projectmatig werken



- Werkveldadviescommissie
- Stagebezoeken 
- Begeleiding afstudeerders
- Incidentele contacten

Hoe borgen wij ons curriculum qua input ?


