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Naam auteurWe leiden ‘onderzoekende en adviserende professionals van 
de leefomgeving’ op die in kunnen spelen op de nieuwe 
ontwikkelingen in hun vakgebied, zelfstandig (kleinschalig)
onderzoek kunnen uitvoeren, kunnen adviseren of 
toezichthouden op onze leefomgeving of publiek kunnen 
enthousiasmeren over de natuur. 

Kritische denkers met passie voor hun vak. 



Dit is een voorbeeld van een titel Ecologische en biologische metingen  

Metingen met sensoren, chemische analyse 
verwerken in het laboratorium 



Beroepspraktijkvorming (BPV)

Tijdens de opleiding zijn er diverse BPV periodes. 

Studenten kunnen BPV lopen in Nederland maar ook in het 
buitenland. Studenten kiezen zelf het BPV bedrijf uit. 
Studenten kunnen daarmee hun passie volgen. 



Veldwerkweek 

Jaarlijks gaan we met alle studenten op Veldwerkweek.  
Elk jaar op een andere plek de pracht en praal van ons land ontdekken. 

Doel van de week: 
Het geleerde toepassen in de praktijk, leren van de experts, bedrijven/ 
organisaties bezoeken, andere type natuurgebieden ontdekken, andere 
soorten zoeken, onderdelen van de ecologie oppakken die in een 
reguliere lesweek niet kunnen zoals bijvoorbeeld nacht vlinders 
inventariseren, meedoen aan vleermuis onderzoek. 

2021 Zeeland - Domburg
2019 Limburg – Valkenburg 
2018 Vlieland
2017 Drenthe – Ommen
2016 Limburg – Valkenburg 



Kwalificatiedossier Advies en Onderzoek Leefomgeving
Onderzoeker leefomgeving (Crebonr. 25581) 
Adviseur leefomgeving (Crebonr. 25582) 

B1-K1: Uitvoeren metingen leefomgeving en rapporteren resultaten 
B1-K1-W1: Voert veldmetingen en waarnemingen uit en/of neemt monsters 
B1-K1-W2: Onderhoudt werkplek en/of apparatuur 
B1-K1-W3: Interpreteert en rapporteert resultaten van metingen, waarnemingen 
en kaartgegevens 

B1-K2: Uitvoering geven aan wet- en regelgeving leefomgeving
B1-K2-W1: Geeft informatie en voorlichting over beschikkingen en meldingen en 
rapporteert over de voortgang 
B1-K2-W2: Bereidt aanvragen voor (eenvoudige) beschikking voor en handelt deze af 
B1-K2-W3: Onderzoekt problemen / klachten en handelt ze af 

B1-K3: Ondersteunen zorgsystemen leefomgeving 
B1-K3-W1: Geeft informatie over zorgsystemen 
B1-K3-W2: Voert scans en nul inventarisaties uit en onderhoudt het zorgsysteem 
B1-K3-W3: Stelt eenvoudig verbeterplan op en presenteert het



Kwalificatiedossier Advies en Onderzoek Leefomgeving

Profiel Onderzoeker leefomgeving (Crebonr. 25581) 

P1-K1: Uitvoeren vervolgonderzoek 
P1-K1-W1: Bereidt vervolgonderzoek voor op basis van protocol 
P1-K1-W2: Voert het onderzoek uit en rapporteert 
P1-K1-W3: Geeft advies over het verbeteren kwaliteit leefomgeving

Beroepsbeschrijving: 
‘De onderzoeker leefomgeving voert onderzoek uit naar verontreiniging van (water)bodems, water en lucht in verband met een 
vergunningsaanvraag met als doel om advies te kunnen geven over (eenvoudige) kwaliteitsverbeteringen of 
omgevingsvergunning. Bijvoorbeeld voor de uitvoering van water- en bodemsanering. Hij bereidt onderzoek voor en voert dit zelf 
uit op basis van procedures en beoordelingsrichtlijnen (BRL). Hij interpreteert de onderzoeksgegevens en rapporteert hierover aan 
zijn leidinggevende. Noodzakelijke eisen voor het werk van de onderzoeker leefomgeving zijn nauwkeurigheid en aandacht voor 
veiligheid. Hij kan omgaan met opdrachtgevers en publiek en de weerstand die hij in sommige situaties ervaart.’



Proeve van Bekwaamheid Onderzoeker Leefomgeving

10-01-21
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Tijdens deze proeve ga je een onderzoek uitvoeren ten behoeve van de 
kwaliteitsverbetering van de leefomgeving waarbij je zorgdraagt voor 
de geldende wet en regelgeving. Vervolgens stel je een verbeterplan op 
voor een zorgsysteem dat passend is bij de resultaten van je onderzoek. 
Tenslotte handel je een klacht af.  
Je werkt hierbij zelfstandig in een team. Je informeert, rapporteert en 
adviseert de opdrachtgever over het verloop van het onderzoek. 
Tijdens het uitvoeren van de beroepsproeve laat je zien dat je:
- nauwkeurig werkt volgens procedures en regels;
- de juiste wet- en regelgeving toepast;
- de veiligheid bewaakt volgens procedures en regels;
- discreet omgaat met vertrouwelijke informatie;
- duidelijk en tijdig met opdrachtgever/leidinggevende communiceert.



Waternetwerk prijs MBO 2020

De derde prijs werd gedeeld en ging naar Ingo van Veghel en Vincenzo Naviglio. 
Beide Aeres MBO-studenten deden hun onderzoek tijdens een stage bij 
watercyclusbedrijf Waternet. Van Veghel baseerde zijn onderzoek op de pilot ‘natte 
teelt bij de boer’ in Ankeveen, waarbij onderzoek wordt gedaan naar natte landbouw 
met aandacht voor teelt- en oogstmethodes, afzetmarkt, inpassing natte teelt in 
bedrijfsvoering en het verdienmodel. Ook Naviglio onderzocht de natte landbouw 
met als onderzoeksvraag ‘Wat de effecten van natte landbouw zijn op de habitat in 
de omgeving’.

“Shanelle Steijn (Aeres MBO Almere) won bij de mbo-scripties de eerste prijs met 
haar bestrijdingsplan voor ongelijkbladig vederkruid, een invasieve exoot. Ze deed 
haar onderzoek in een wijk in Emmeloord in opdracht van waterschap 
Zuiderzeeland. 

Namens de jury zei Jan Willem Mulder over de scriptie: “In alle opzichten compleet 
en van hoge kwaliteit. Alle elementen waren aanwezig, van duurzaamheid tot kosten, 
afgesloten met helder advies richting de opdrachtgever.”



Drones

In alle profielen binnen het domein Toegepaste Biologie leren de 
studenten de theoretische en praktische vaardigheden over het vliegen 
met Drones. 

Drones worden steeds meer ingezet als hulpmiddel bij het uitvoeren van 
onderzoek, inventariseren van gebieden enz. De wetgeving als het gaat 
om vliegen met Drones verandert waardoor er straks alleen als 
gecertificeerd drone piloot nog mag worden gevlogen met drones. 

Wij leiden je daar graag voor op. Als school in Almere zijn wij uniek in 
Nederland in dit aanbod. 



Naam auteur Toegepaste Biologie aan de Aeres Hogeschool Almere 
Hier hebben we een mooi doorstroom programma mee, als jij in je laatste jaar dit 
programma volgt en voldoende afrond, stroom je in het 2e leerjaar van de HBO 
opleiding in. 

Docent en kennismanager Natuur en Communicatie Aeres 
Hogeschool Wageningen

Andere HBO opleiding, bv: docent Biologie, Aquatische Ecologie, 
Bos en Natuurbeheer, Ruimtelijke ordening en Planologie, 
Milieukunde, Biotechnologie, Wildlife Management enz. 

Doorstuderen: naar het HBO



Ecologisch adviseur, Ecologisch Onderzoeker 

• Welke ontwikkelingen in het werkveld missen in de huidige opleiding? 

• Wat verwachten jullie aan theoretische kennis? Wat wordt er nu bij een 
afgestudeerde MBO-er gemist? 

• Wat verwachten jullie aan vaardigheden? Wat wordt er nu bij een 
afgestudeerde MBO-er gemist?

• Wat verwachten jullie aan beroepshouding (attitude)? Wat wordt er nu bij 
een afgestudeerde MBO-er gemist? 



Kent u ze al? 

Naam auteur
o Het filmpje over ons opleidingsdomein Toegepaste Biologie
o De 360 tour door de school
o De presentatie van de diverse profielen

- Ecoloog 
- Wildlife & Nature 
- Onderzoeker Leefomgeving
- Adviseur Leefomgeving 
- MHBO Maatwerktraject Toegepaste Biologie 

https://www.aeresmbo.nl/almere

https://www.aeresmbo.nl/almere


Dank u voor uw aandacht

Marije Sloetjes
Programmacoördinator Toegepaste Biologie Aeres MBO
Teamcoördinator Toegepaste Biologie Aeres MBO Almere
Mail: m.sloetjes@aeres.nl    
Telefoon: 088- 020 5400 


