
 

Van Hall Larenstein University of Applied Sciences zoekt voor de opleiding Bos- en Natuurbeheer (standplaats Velp) een 

 

Docent Landschapsecologie / Vegetatiekunde voor 0,6 fte 

 

De opleiding Bos- en Natuurbeheer (BNB) leidt studenten op tot ondernemende deskundigen in bos- en natuurbeheer, 

die in staat zijn bij te dragen aan duurzame oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken door sociale (People), 

ecologische (Planet) en economische (Prosperity) aspecten te integreren in zowel de nationale als internationale context. 

Binnen het team van BNB werken ca. 35 mensen. 

 

Wat ga je doen: 

✓ De docent verzorgt, ontwikkelt en innoveert onderwijs in de hoofdfase binnen een competentiegericht 

curriculum. Dit betreft het verzorgen van (werk)colleges en practica, maar ook het begeleiden van studenten bij 

projecten, tijdens stages en afstudeeronderzoeken.  

✓ De docent heeft kennis en ervaring in huis met betrekking tot de drie belangrijkste aspecten van de 

landschapsecologie: vegetatie, bodem en water.  

✓ De docent is daarbij in staat om vanuit eigen praktijkervaring kennis te delen en te vertalen naar het onderwijs 

en toe te passen in projecten op het gebied van natuur- en landschapsbeheer.  

✓ Daarnaast levert de docent op termijn mogelijk een bijdrage aan het onderzoeksprogramma in samenwerking 

met het lectoraat. 

 

Wat neem je mee: 

✓ Een relevante opleiding op academisch niveau (of HBO aangevuld met een masteropleiding); 

✓ Praktijkervaring met de uitvoering van vegetatiekundig en landschapsecologische onderzoek (minimaal 5 jaar); 

✓ Een goed actueel netwerk in de natuursector; 

✓ Een didactische aantekening en de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) of de bereidheid deze binnen 2 jaar te 

halen; 

✓ Affiniteit met het begeleiden van studenten; 

✓ Bij voorkeur ervaring met het geven van onderwijs en/of trainingen; 

✓ Je bent een teamspeler die in staat is je eigen vakdeskundigheid in te brengen in het onderwijs; 

✓ Een enthousiaste, inspirerende en stressbestendige persoonlijkheid met een zelfstandige en ondernemende 

werkhouding. 

 

Wat bieden wij jou: 

✓ Een organisatie die samenwerken, resultaatgerichtheid, duurzaamheid en betrokkenheid belangrijk vindt; 

✓ Flexibiliteit om een goede werk-privé balans mogelijk te maken; 

✓ In eerste instantie een tijdelijk dienstverband voor de periode van 12 maanden voor 24 uur per week (0,6 fte) 

Het voornemen is om dit dienstverband daarna uit te breiden in uren en taken.  

✓ Het salaris is afhankelijk van jouw kennis en ervaring behorende bij salarisschaal 11 CAO-HBO (Hay-

functieprofiel Docent 1) en bedraagt minimaal € 3.658,64 maximaal € 5.026,85 bruto per maand bij een 

volledige werkweek;  

✓ 8% vakantie-uitkering in de maand mei en 8,3% eindejaarsuitkering in de maand december;  

✓ Een pensioen bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). 

 

Nadere informatie: 

Over de functie wordt verstrekt door Hedwig van Loon, hogeschooldocent BNB, tel.nr. 06-11251296. 

 

Sollicitatieprocedure: 

Graag ontvangen wij uw motivatie en CV voor 1 februari 2021 via de sollicitatiebutton op werkenbijhogescholen.nl 

https://www.werkenbijhogescholen.nl/vacatures/docent-landschapsecologie/


Sollicitaties via andere kanalen kunnen helaas niet meegenomen worden in de selectieprocedure. In de eerste helft van 

februari vinden de sollicitatiegesprekken plaats.  

 

Wie zijn wij: 

Van Hall Larenstein is een internationale groene kennisinstelling, waar we met passie en kunde onderwijs verzorgen, 

ondersteund door toegepast onderzoek binnen diverse lectoraten vanuit onze locaties in Leeuwarden en Velp. Wij zijn 

de duurzaamste hogeschool van Nederland en daar zijn we trots op! Duurzaamheid maken we graag concreet. We 

leiden innovatieve en praktische professionals op die een zinnige bijdrage leveren aan een betere wereld. Zowel in eigen 

land als over de grenzen heen. Ook figuurlijk kijken we over grenzen en denken we graag buiten de kaders. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 


