
De HBO’ er: breed inzetbare schakel tussen praktijk en onderzoek:

(Hoe) sluit (je) de opleiding aan op de wensen van het werkveld?

Het HBO slaat de brug tussen theorie en praktijk en
van ambitie naar uitvoering.

Annet Pouw-Nijlunsing
Docent Toegepaste biologie, coördinator
Bodem en Waterkwaliteit en
specialisatie Aquatic EcosystemAnalysis



………. maar het resultaat is de moeite waard:
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Een HBO afgestudeerde is:

• Beroepsgericht, gespecialiseerd in vakgebied en sector maar ook in staat om breed te

kijken.

• Voorzien van degelijke theoretische kennis.

• Geschikt voor een functie met leidinggevende elementen, complexe dossiers, externe

oriëntatie en vakinhoudelijke eisen.

• Een professional met goed ontwikkelde competenties.

• Kortom:
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De Nederlandse groene sector staat voor grote uitdagingen:

Bedrijfsleven, onderwijs en overheid slaan daartoe de handen ineen met de
‘Ontwikkelagenda groen onderwijs 2016-2025

De wereld heeft de komende decennia 50 - 70 procent meer voedsel nodig.

Tegelijkertijd moet de druk op milieu en natuurlijke hulpbronnen omlaag.

Koploper blijven kan alleen wanneer de sector oplossingen biedt voor de grote
maatschappelijke opgaven rond onder meer duurzame productie, klimaat, energie en
leefbaarheid.

Dit vraagt een blijvende investering in de kracht van het groene kennis- en
innovatiesysteem.
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Ontwikkelagenda groen onderwijs 2016 - 2025
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Bron: Vereniging van Hogescholen: Ontwikkelagenda groen onderwijs 2016 - 2025

Bedrijfsleven, onderwijs en overheid investeren in deze
agenda door:

• Uitbreiden van kennis- en innovatie-structuur:
Werken aan een nog sterkere verbinding tussen
onderwijs en bedrijfsleven
- Centres of Expertise (hbo)
- (internationale) onderzoeksprogramma’s,
- lectoraten

• Versterken van de internationalisering van het  onderwijs

• Een ‘leven lang leren’ gericht op innovatie.
- Nauwere verbinding met andere disciplines via cross-

overs met bijvoorbeeld ICT, techniek en zorg.
- Realiseren van voldoende instroom van studenten
- Aansluiten bij de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt in

de groene sector.

Ontwikkeling aantal leerlingen en studenten prognose EZ.



Waar zitten de relevante opleidingen?
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- Relevante studierichtingen:
- Toegepaste Biologie (HAS, Aeres)
- Milieukunde (HAS, VHL)
- Management van de leefomgeving (HAS, VHL)
- Landscape & Environment Management (Inholland)
- Kust- en Zee-management (VHL)
- Land- en Water-management (VHL)
- Bos- en Natuurbeheer (VHL)

Uit: Sectorplan Groene Hogescholen2019 - 2023

Het groene hbo omvat vier instellingen:

- Aeres Hogeschool
- Hogeschool Van Hall Larenstein
- HAS Hogeschool
- Hogeschool Inholland Delft

Samen ong. 10.000 studenten.



Almere als symbool voor hoe met veel energie en inzet iets
bijzonders ontstaat:
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Aeres Hogeschool Almere: Zelfde ontwikkeling?

2010 2013
2021



Aeres Hogeschool Almere:  met Almere als living lab

8

Bachelor opleidingen:

o Toegepaste biologie
o Plant
o Dier
o Natuur

o Int. Aquatic Ecosystem Analysis
o Voeding & Gezond leven
o Geo, media & design
o Duurzame Bedrijfskunde
o European Food Business
o In ontwikkeling: Bodem, Water, klimaat

Lectoraten
oNatuurlijk Gezond Samenleven
oVoedsel en Gezond Leven
o(lectoraat Ecologie-IJsselmeergebied)
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Opbouw onderwijs:  Toegepaste Biologie

Modulair onderwijs

Competentie Gericht Onderwijs

Open curriculum: veel werkveld contacten

- Externe opdrachtgevers  in modules en
minoren:

- PECO, HEEN, HIPR, PECS, ABME/AAPH*, AECN

- Stage (2x, binnen- en buitenland)
- Afstudeeropdracht
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beroepstaak
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“Preferred partners”
Voorbeeld: Staatsbosbeheer
- voordelen:

- Vaste contacten
- SBB kan inzet in jaarplan opnemen
- Vaste opdrachtgevers binnen onderwijs
- Interessante contacten en mogelijkheden voor

studenten
- SBB goed inzicht in de opleiding en kennis en

kunde van de studenten

Aeres doet als kennisinstelling mee in onderzoeks-
aanvragen (“ living labs in Delta” , NWO veenweidegebieden)
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60 ects

Aquatic Ecosystem Analysis (IAEA) (60 EC)



13-3-2020https://www.youtube.com/watch?v=uhp0V0jXhc0 14

https://www.youtube.com/watch?v=uhp0V0jXhc0


Dit is een voorbeeld van een titel

Voorbeeld tekst zonder
opsommingsteken
• Ed diam nonummy nibh eu ismod

tindidunt ut laoreet dolore
• Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est.

Vivamus a tellus
• Aenean nec lorem. In porttitor. Donec

laoreet nonummy augue

1 mei 2016Titel  presentatie • Versie 1.0 • Concept 15

Werkveldcommissie:

Inhoudelijk deskundigen op het gebied van Bodem, Water en/of Klimaat
> help met het vormgeven van een nieuwe opleiding!

Contact: Jeffrey van Lent: j.van.lent@aeres.nl

mailto:j.van.lent@aeres.nl

