
(senior) Docent Vegetatiekunde/Ecologie 
Velp  

Hogeschool Van Hall Larenstein 
Wij zijn Van Hall Larenstein, dé duurzaamste hogeschool van Nederland. Studenten kiezen bewust voor 
onze hogeschool vanwege de unieke opleidingen, toegepast onderzoek en onderwijsaanbod in een groene, 
internationale en multiculturele omgeving.  
Ben jij die expert op het gebied van vegetatie als onderdeel van de (landschaps)ecologie en wil je bijdragen 
aan de vernieuwing van ons onderwijs? Dit is jouw kans om bij de meest duurzame hogeschool van 
Nederland te komen werken!  

De opleiding 
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. Het uitgangspunt ‘People, Planet, Prosperity’ wordt binnen de 
opleiding vertaald met Beleven, Beschermen en Benutten. Binnen het team van BNB werk je samen met 
ongeveer 40 collega’s. 

Jij bent de ideale kandidaat! 
Als inhoudelijk expert op het gebied van vegetatie in relatie tot de (landschaps)ecologie, draag jij je kennis 
op een enthousiaste en inspirerende manier over op onze studenten. Je hebt ervaring op het gebied van 
ecologische advisering over diverse soortengroepen en een actueel netwerk in de natuursector. Je vindt het 
leuk om studenten te begeleiden in onderzoeksprojecten en bij stages en afstudeerprojecten. Ook heb je 
affiniteit met de organisatorische kant van onderwijs. Verder heb je een relevante afgeronde opleiding op 
academisch niveau (of hbo aangevuld met een masteropleiding). 
Heb je al een didactische aantekening en de Basis Kwalificatie Examinering (BKE)? Fantastisch! Heb je deze 
nog niet? Dan kan je deze halen na je start via de HVHL-academy. 

De functie 
De onderwijstaken liggen met name op het gebied van vegetatiekunde in relatie tot de (landschaps)-
ecologie. Jouw praktijkervaring vertaal je naar onderwijs en past deze toe in projecten op het gebied van 
natuur- en landschapsbeheer.  

Concrete taken zullen zijn: 
• Je ontwikkelt en verzorgt onderwijs in vegetatiekunde en ecologie;
• Je begeleidt studenten bij projecten tijdens stages en afstudeeropdrachten;
• Naast inhoudelijke docent draag je bij aan studieloopbaanbegeleiding en organisatie van

onderwijsactiviteiten;
• Je levert een bijdrage aan onderwijsvernieuwing op het gebied van klimaatverandering en -

adaptatie, herstel van natuur en biodiversiteit in natuurgebieden en daarbuiten.

Waarom solliciteren? 
Hogeschool van Hall Larenstein is een organisatie die samenwerken, resultaatgerichtheid, duurzaamheid en 
betrokkenheid belangrijk vindt. Binnen de opleiding BNB werk je samen met veel inhoudelijke experts op 
het gebied van BNB, er zijn dus veel mogelijkheden om van elkaar te leren. 
Verder kun je bijdragen aan mooie onderzoeksprojecten in samenwerking met een groot aantal 
werkveldpartners. Wat vind jij belangrijk in een nieuwe baan? We horen het graag van je! 



Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden 
Naast een jaarcontract bieden wij een marktconform salaris van minimaal € 3.881,09 tot maximaal € 
5.332,48 bruto per maand (schaal 11 van de cao-hbo) of minimaal € 4.715,81 tot maximaal € 6.064,86 
bruto per maand  (schaal 12 van de cao-hbo) bij een fulltime dienstverband. Inschaling is afhankelijk van 
kennis, ervaring en uit te voeren takenpakket. Het gaat hier om een structurele fulltime positie (32-40 uur 
per week). Indien je het werk in het onderwijs wil combineren met je huidige werkzaamheden/baan, dan 
staan we open om die mogelijkheden nader te onderzoeken (minder uur is dan bespreekbaar).  
Daarnaast kennen wij vakantietoeslag en een eindejaarsuitkering en hebben wij een pensioenfonds. Omdat 
wij werk-/privé-balans belangrijk vinden bieden wij jou 53 vakantiedagen per jaar bij een volledige 
werkweek. Om te zorgen dat jij duurzaam inzetbaar blijft en jezelf blijft uitdagen kennen wij ook 
uitgebreide scholings- en trainingsmogelijkheden. Vanzelfsprekend faciliteren wij een uitstekend ingerichte 
werkplek. 

Nieuwsgierig geworden? 
Bekijk onze website om een indruk te krijgen van Van Hall Larenstein. Heb je vragen? Bel dan met John 
Raggers, Opleidingsmanager BNB, op nummer 06-12835306. 

Sollicitatieprocedure 
Heb je belangstelling voor deze vacature, neem dan contact op met John Raggers, mail 
John.Raggers@hvhl.nl of 06-12835306.  

http://www.hvhl.nl/



