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SCIENCE

De wereld verandert. Natuur, klimaat en grond-
stoffen zijn nu belangrijke en urgente thema’s 
geworden. Samenwerken met de natuur, creatief 
nadenken en nieuwe oplossingen zoeken voor 
duurzaamheidsvraagstukken vormen de 
 achtergrond van de opleidingen binnen Science 
bij Aeres MBO Almere. 

De richting Science biedt een opleiding met drie profielen voor 
studenten met passie voor wildlife, natuur en biologische 
processen. Lijkt het je interessant om onderzoek te doen, de 
natuur in te trekken en publiek te betrekken bij natuur en 
milieu? Dan is deze richting echt iets voor jou. Science is een 
brede richting die je de kans geeft je interesses te ontdekken; 
bijvoorbeeld planten, dieren, milieu of waterkwaliteit. 

De kennis en de inventarisatie-, analyse-, en onderzoeks-
vaardigheden die je in de opleidingen meekrijgt, zijn breed 
inzetbaar.Iemand met een diploma binnen één van de science 
opleidingen onderzoekt natuur en milieu, adviseert over goed 
beheer en kan het publiek  enthousiasmeren. Tijdens de 
opleiding voer je biologische en ecologische onderzoeks-
opdrachten uit en in stages krijg je nog meer praktijk- en 
onderzoekservaring. 

Drie profielen 
Als je in schooljaar 2020-2021 start met Science kies je voor één 
van deze drie profielen:
- Wildlife & nature
- Ecoloog
- Toegepaste biologie

Op pagina 22, 23 en 24 lees je meer over de profielen.

‘Tijdens de opleiding doen we veel 
veldwerk en zijn dan lekker buiten 
bezig met een opdracht.’
Sanne, opleiding Toegepaste biologie
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Profiel Wildlife & nature 

Niveau 4 

• Duur: 3 jaar
• Leerweg: BoL: Ja / BBL: Nee
• Toelatingseisen:
 Vmbo-diploma van de kaderberoepsgerichte -, gemengde - 
 of theoretische leerweg. 
 Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4. 
 Mbo-diploma op niveau 3.
• Themapakketten keuzedelen: 
 Ondernemerschap & doorstroom
 Duurzaam internationaal werken & doorstroom
 Duurzaam Watermanagement & doorstroom
 Internationaal watermanagement & doorstroom

SCIENCE

‘Bij mijn eerste dag als boswachter 
publiek ging ik al direct met een 
radio- en tv-ploeg op pad.’
Amy, boswachter publiek in Flevoland (afgestudeerd in 2017)

Beschrijving van het profiel
Je bent een echt buitenmens, het liefst in de natuur en met 
wilde dieren. Je vind het geweldig om praktisch onderzoek te 
doen en wilt je enthousiasme graag delen met anderen. Wildlife 
& nature is een specialisme dat een beroep doet op jouw 
vaardigheden. Jij bent de persoon die de vertaalslag maakt 
tussen natuur, onderzoek en het publiek en professionals. 

Binnen wildlife en natuur is er steeds meer aandacht voor 
informatie, communicatie en educatie. Als jij het leuk vindt om 
je kennis over wildlife en natuur te delen, dan is dit de 
 opleiding voor jou. Als professional kan je initiatieven onder-
steunen en begeleiden en projecten uitvoeren op het gebied 
van natuur en natuurbehoud. Je grijpt elke gelegenheid aan om 
anderen enthousiast te maken over wildlife en natuur. Je weet 
hoe je overheden, bedrijven en organisaties in jouw branche 
moet benaderen en je kan je informatie en kennis op een 
positieve manier delen.

Mogelijke beroepen
Banen die bij deze opleiding horen zijn bijvoorbeeld: 
boswachter publiek, communicatiemedewerker bij natuur- of 
milieu organisaties, educatiemedewerker dierentuin, onder-
steuner burgerinitiatieven bij overheid, medewerker natuur 
belevingscentrum/educatief centrum, toezichthouder natuur-
gebied.

Vervolg na je studie
Na je opleiding kun je gaan werken of verder leren in het hbo, 
bijvoorbeeld in de opleiding Toegepaste biologie van Aeres 
Hogeschool in Almere. Dit is een doorlopende leerweg die je in 
drie jaar kunt afronden.
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Beschrijving van het profiel
Als veldecoloog heb je passie voor plant, dier en ecologie. Je 
verzamelt gegevens en zorgt ervoor dat je deze beschikbaar 
maakt voor anderen. Daarnaast stel je monitoringplannen op, 
overleg je met terreinbeheerders over het effect van werkzaam-
heden in het terrein en begeleid je vrijwilligers die natuur-
onderzoek verrichten.

Op basis van je ecologische kennis denk je mee over ingrepen 
in natuurlijk gebied zoals bijvoorbeeld de aanleg van een 
mountainbike route of een ruiterpad. Samen met terrein-
beheerders en gebruikers voer je overleg over de effecten van 
het gekozen beleid.

Mogelijke beroepen
Als ecoloog ben je liever buiten dan op kantoor en vind je het 
belangrijk dat veldonderzoek goed gedaan wordt. Je kent en 
herkent de vele soorten planten en dieren in een gebied en
bent in staat deze volgens protocollen waar te nemen en door 
te geven. Dit kan een natuurgebied zijn, maar ook een meer 
stedelijk gebied. Je beschikt over de kennis er vaardigheden om 
goed onderzoek te kunnen doen. Bovendien ben je in staat 
om de resultaten van onderzoek en uitkomsten mondeling als 
schriftelijk over te brengen.

Banen die bij deze opleiding horen zijn bijvoorbeeld: veld-
medewerker bij een natuur- of milieuorganisatie, stadsecoloog, 
veldmedewerker bij milieu onderzoeksbureaus, medewerker 
buitendienst bij het waterschap.

Vervolg na je studie
Na je opleiding kun je gaan werken of verder leren in het hbo, 
bijvoorbeeld in de opleiding Toegepaste biologie van Aeres 
Hogeschool in Almere. Dit is een doorlopende leerweg die je in 
drie jaar kunt afronden.

Profiel Ecoloog
Niveau 4 

• Duur: 3 jaar
• Leerweg: BoL: Ja / BBL: Nee
• Toelatingseisen:
 Vmbo-diploma van de kaderberoepsgerichte -, gemengde - 
 of theoretische leerweg. 
 Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4. 
 Mbo-diploma op niveau 3.
• Themapakketten keuzedelen: 
 Ondernemerschap & doorstroom
 Duurzaam internationaal werken & doorstroom
 Duurzaam Watermanagement & doorstroom
 Internationaal watermanagement & doorstroom

SCIENCE

23



De focus van de opleiding ligt op het uitvoeren en rapporteren 
van onderzoeken. Het uitvoeren vindt zowel in het laborato-
rium als buiten plaats. Jij kunt op basis van de uitkomsten van 
het onderzoek de vertaalslag maken naar verbeter- of onder-
houdsplannen die een meerwaarde zijn voor bedrijven of de 
maatschappij.

Mogelijke beroepen
Banen die bij deze opleiding horen zijn bijvoorbeeld: 
 onderzoeker waterkwaliteit, manager groenbeheer, mede-
werker natuurorganisatie, medewerker veredelingsbedrijf, 
 milieuadviseur.

Vervolg na je studie
Na je opleiding kun je gaan werken of verder leren in het hbo, 
bijvoorbeeld in de opleiding Toegepaste biologie van Aeres 
Hogeschool in Almere. Dit is een doorlopende leerweg die je in 
drie jaar kunt afronden.

Beschrijving van het profiel
Toegepaste biologie is een uitdagend programma voor 
studenten met toewijding voor biologie die de ambitie hebben 
om meer kennis te vergaren. Als je graag leert van natuurlijke 
processen en deze kennis in andere situaties wilt gebruiken is 
Toegepaste biologie jouw toekomst. In deze opleiding leer je 
een breed scala aan biologische aspecten en ontdek je waar je 
interesses in biologie zich specifiek bevinden. Dit kan bijvoor-
beeld op het gebied van planten, dieren of ecosystemen in zijn 
geheel.

Zowel op het platteland als in stedelijke gebieden is er een 
toenemende aandacht voor natuur en natuurlijke cycli. 
Bedrijven, overheden en organisaties zijn op zoek naar 
zelfstandige, kritische en innovatieve medewerkers die op basis 
van natuurlijke processen de problemen van onze tijd op 
lossen. Na jouw Science-opleiding Toegepaste biologie ben jij 
met actuele kennis en vaardigheden een aanwinst voor de 
maatschappij. 

Profiel Toegepaste biologie
Niveau 4 

• Duur: 3 jaar
• Leerweg: BoL: Ja / BBL: Nee
• Toelatingseisen:
 Vmbo-diploma van de kaderberoepsgerichte -, gemengde - 
 of theoretische leerweg. 
 Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4. 
 Mbo-diploma op niveau 3.
• Themapakketten keuzedelen: 
 Ondernemerschap & doorstroom
 Duurzaam internationaal werken & doorstroom
 Duurzaam Watermanagement & doorstroom
 Internationaal watermanagement & doorstroom

SCIENCE
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Adviseur Leefomgeving
Niveau 4 

• Duur: 3 jaar
• Leerweg: BOL: Ja/BBL: nee
• Toelatingseisen:
 Vmbo-diploma van de kaderberoepsgerichte-, gemengde- 
 of theoretische leerweg. Overgangsbewijs van havo 3 naar 

havo 4. Mbo-diploma op niveau 3. Nask2 is een pre vanwege 
de hoeveelheid scheikunde in de opleiding.

SCIENCE

Ben jij geïnteresseerd in natuur, maar vind je tech-
niek ook interessant? Wil jij bijdragen aan het 
 toezicht houden op onze leefomgeving? Wil jij  leren 
denken in duurzame oplossingen? Ga jij graag met de 
overheid, het bedrijfsleven en de burger in gesprek 
om hun ideeën waar te maken op een klimaat 
neutrale manier? Dan is onze nieuwe op leiding 
Adviseur Leefomgeving echt iets voor jou! 

Over de opleiding
In je eerste jaar volg je een breed lessenpakket samen met  stu denten 
van andere vergelijkbare opleidingen. Je volgt lessen over natuur, 
water en bodembeheer. Daarnaast worden thema’s als duurzaamheid 
uitgebreid behandeld en leer je labtechnisch werken. 

Na het brede basisjaar ga je je specialiseren in milieu- inspecties, wet 
en regelgeving, en communicatie. Door het kiezen van keuzedelen, de 
invulling van de (internationale) stages en de opdrachten heb je zelf 
invloed op je specialisatie. 

Als adviseur leefomgeving bedenk je duurzame, groene oplos singen 
voor klimaatadaptatie. Het bedrijfsleven vraagt naast vak-
inhoudelijke kennis een grote mate van zelfstandigheid, flexibiliteit 
en communicatieve vaardigheden. Tijdens de opleiding werk je 
samen met het bedrijfsleven aan oplossingen. Niet alleen tijdens 
stages maar ook door projecten, gastlessen en excursies. De opleiding 
werkt samen met de omgevingsdienst, waterschappen, ecologische 
adviesbureaus en gemeentes. 

Mogelijke beroepen 
Als je klaar bent met de opleiding Adviseur Leefomgeving, ligt de 
wereld aan je voeten. In deze branche zijn op de korte en lange 
termijn veel banen te vinden. Je kunt na de opleiding bijvoorbeeld 
aan de slag bij een omgevingsdienst, een milieu-adviesbureau, 
waterschappen en water - hoogheemraadschappen of de  gemeente, 
provincie

Vervolg na je studie
Na je opleiding kun je gaan werken of verder leren in het hbo. 
Bijvoorbeeld een opleiding Milieukunde, Land en Water-
management, Toegepaste Biologie (bij Aeres Hogeschool Almere) 
of Landscape & Environment Management.
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