
 

Ondernemen, kennis vergroten, innoveren, talenten ontwikkelen; dit zijn kernbegrippen binnen Aeres Hogeschool.  
Aeres Hogeschool Almere (onderdeel van de Aeres Groep) is een kleine, maar snelgroeiende nieuwe vestiging van Aeres Hogeschool. Er 
studeren zowel Nederlandse als internationale studenten.  
 
Aeres Hogeschool besteedt veel aandacht aan de kwaliteit en de praktijkgerichtheid van onderwijs en onderzoek en aan optimalisering van 
bijbehorende werkprocessen. 
 
In Almere is Aeres Hogeschool gevestigd in het stadscentrum. De stad vormt voor studenten een belangrijke praktijkcasus. Aeres 
Hogeschool beschikt in Dronten over een campus met studentenhuisvesting en praktijkfaciliteiten. In Wageningen ligt de focus op de 
lerarenopleiding in het groene domein.  
 
Werken op een hogeschool met studenten en collega’s is afwisselend en uitdagend. Je leert niet alleen met elkaar, maar ook van elkaar. 
Ook in de relatie met het werkveld is sprake van een dynamisch, wederzijds leerproces, dat invloed heeft op de vormgeving en de inhoud 
van onderwijs en onderzoek. 
 
Zou jij deel willen gaan uitmaken van ons team in Almere en heb jij de kwaliteiten die bijdragen aan de ambities van Aeres Hogeschool? Dan 
maken we graag kennis met jou. Op dit moment zoeken we kandidaten voor de functie van:  
 

Docent Bodem en Water (0,8 fte)  
voor de opleiding: Toegepaste Biologie 
Binnen het team Toegepaste Biologie ga je werken met enthousiaste en deskundige collega-docenten. De opleiding Toegepaste 
Biologie (TB) wordt inmiddels zeven jaar aangeboden en staat hoog aangeschreven. De opleiding is de grootste opleiding van de 
Aeres Hogeschool Almere met meer dan 400 studenten. Binnen de studie kunnen de studenten zich specialiseren in de richtingen 
plant, dier, natuur en water.  
 
De functie 

 Doceren van de volgende cursussen en trainingen:  
- Cursus Geologie, bodemvorming en landschappen (voor 1e jaars studenten), 
- Water system theory (minor Water System Analysis voor 4e jaars) 
- Cursus Bodem en water (voor 1e jaars studenten) 
- Training Bodem- en waterkwaliteit (voor 1e jaars studenten) 

 Mede-coördineren van het 4e jaars internationale programma “Aquatic Ecosystem Analysis” 

 Begeleiden van studenten bij het doen van een ecologisch onderzoek voor een externe opdrachtgever 

 Begeleiden van studenten bij hun afstudeerwerkstuk en afstudeerstage 

 Begeleiden van twee veldwerkweken 

 Contact onderhouden met opdrachtgevers uit het werkveld 

 Bijdragen aan onderwijsontwikkeling  
 
Jouw kwaliteiten 

 Je bent in het bezit van een WO-diploma in een relevant vakgebied. 

 Je hebt een relevant netwerk in het vakgebied 

 Je hebt werkervaring in het vakgebied (dit is geen vereiste maar een grote pré). 

 Je bent in het bezit van een pedagogisch didactisch getuigschrift. Bij ontbreken daarvan is een eis dat het getuigschrift 
binnen 2 jaar moet worden behaald.  

 Je bent een rolmodel voor onze studenten door je professionaliteit en enthousiasme. 

 Je hebt een betrokken houding, je bent een teamspeler en communicatief sterk. 

 Je bent stressbestendig en je komt het beste tot je recht in een dynamische netwerkomgeving. 
 
Ons aanbod  
Een dynamische functie in een organisatie die volop in beweging is. Het leuke van het werken in het hbo-onderwijs is dat je altijd 
verder kunt kijken dan je eigen vakgebied. Je krijgt volop mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen. Aan de functie is een 
salarisperspectief gekoppeld van schaal 11 van de CAO HBO (minimaal € 3.201,92 en maximaal € 4.661,12 bruto per maand bij een 
fulltime aanstelling). De inpassing geschiedt op basis van leeftijd, opleiding en opgedane werkervaring. Ook bij structurele 
vacatures bieden wij eerst een jaarcontract bij Stichting Aeres. De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn zonder meer goed te 
noemen.  
 
Interesse?  
Is je interesse gewekt en wil je meer informatie? Neem dan contact op met Dr. Linda Nol, studieleider TB (088 020 5878). Direct 
solliciteren? Je reactie met CV kun je tot en met 28 juli e-mailen naar mevrouw drs. W.G. Bekkering, directeur Aeres Hogeschool 
Almere, via het e-mailadres: vacature.hogeschool.almere@aeres.nl. De sollicitatiegesprekken worden gehouden halverwege 
augustus.  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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