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Bijdrage adviesbureaus aan opstellen en actueel blijven van 
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• 18% actief betrokken bij opstellen curricula
• lid werkveld(advies)commissie / sector adviesraad
• extern gecommitteerde bij de examinering
• lesprogramma biologie en natuurwetgeving

• Daarnaast
• Scholing van docenten
• Lid van visitatiepanel accreditatie opleidingen
• Gastcolleges 
• Stageplekken
• Samenwerken in projecten

Uit enquête: 

Veel van input heeft 
betrekking op zorgen dat 
onderwijs actueel blijft



Gezamenlijk onderwijs ontwikkelen en uitvoeren
Voorbeeld minor AECA/AECN - beroepstaak

Onderwijs binnen module draait om beroepstaken 

- AECA: in de rol van junior ecologisch adviseur werkzaam bij een ecologisch adviesbureau een effectrapportage opstellen voor een
bepaald gebied

- AECN: In de rol van junior ecologisch adviseur werkzaam bij een ecologisch adviesbureau meelopen met 
natuurontwikkelingsprojecten én zelf verantwoordelijk voor het maken van GIS-kaarten voor een project.

- Als student beide minoren volgt (doen de meeste) dan lopen ze 3 dagen in de week stage bij een ecologisch adviesbureau

Bijdrage werkveld

- Assessment van AECA ontwikkelt samen met toenmalig directeur van Ecogroen.

- Verdere uitbouw van de module AECA naar 15 ECTS en opzet voor AECN op basis van oproep via NGB m.b.t. meedenken over 
ontwikkeling input van o.a: Regelink, E.C.O.logisch en Ecogroen

- AECN assessment van feedback voorzien door werkveld (Arcadis en Ecogroen) en op basis van input aangescherpt.

- Bieden van stageplekken
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Gezamenlijk onderwijs ontwikkelen en uitvoeren
Voorbeeld minor AECA/AECN – flankerende onderwijs

Flankerende onderwijs

- AECA
- Ecologische effectstudies I à proces van opstellen ecologische effectstudie wordt aangeleerd

- Ecologische effectstudies II à 4 casussen waarvan 3 worden aangedragen en begeleid door werkveld en de 4de dient als basisdocument 
dat gedeeld wordt met werkveld.

- AECN 
- GIS à volgende stap op bestaande GIS kennis en vaardigheden om beroepstaak uit te voeren
- Systeemdenken à verdere verdieping in mechanismen in bodem en watersystemen sterk van belang bij natuurontwikkeling

Bijdrage werkveld

- Ontwikkeling van al het flankerende onderwijs op basis van input van het werkveld

- Gebruik van casussen aangeleverd door werkveld

- (Onderdelen van) vakken gegeven door werkveld 
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Gezamenlijke projecten

- (Langjarige) onderzoekstrajecten
- Via beroepstaken per module 
- Via stages
- Via lectoren
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Conclusie

- Er zijn heel veel mogelijkheden voor samenwerking en deze worden ook benut
- Samenwerken is een win-win situatie

- Interesse bij student naar werkveld
- Opleiding sluit aan bij werkveld waardoor inwerken efficiënter gaat
- Opleiding krijgt toegang tot actuele kennis en kunde

Uitdagingen voor toekomst
- Nog breder pallet aan adviesbureaus bereiken die nu misschien geneigd zijn te 

kiezen voor WO-ers
- Win-win situatie vasthouden in tijden dat het moeilijker wordt 

6


