
1. Hoe ziet het 1ste jaar eruit? 
Je gaat van elke richting, Natuur, Dier, Plant en Water, een beetje proeven. Voor meer 
informatie kijk op: 
https://www.aereshogeschool.nl/opleidingen/voltijd/bachelor/toegepaste-
biologie/opbouw/jaar-1 
 

2. Aan wat voor soort opdrachten werk je tijdens de studie? 
Voor een module krijg je één hoofdopdracht, dit is een beroepstaak. Die hoofdopdracht 
maak je vrijwel altijd voor een echte opdrachtgever. Het uiteindelijke product wat je oplevert 
kan heel verschillend zijn; een verslag, een onderzoeksplan, een presentatie of een discussie 
die je voert met andere studenten. Bij iedere opdracht kruip je in een andere beroepsrol. 
Denk aan beroepen zoals junior onderzoeker in diergedrag of bodem en water, 
inventarisatiemedewerker, teeltadviseur, educatie medewerker of 
communicatiemedewerker van een biologievakblad. De inhoudelijke vakken en trainingen 
die je volgt dragen bij aan het uitvoeren van de beroepstaak van de module.  
Naast het werken aan de hoofdopdracht kun je voor andere vakken ook opdrachten hebben 
waaraan je werkt.  
 

3. Wat voor baan kan ik krijgen?  
 

Je kan met deze opleiding verschillende kanten op. Het is een brede opleiding, waardoor ook 

de uitstroomprofielen erg divers zijn. Voorbeelden van beroepen die je zou kunnen krijgen 

zijn: 

• (assistent) Veredelaar 
• Productiespecialist 
• Technisch Adviseur Akkerbouw 
• Projectleider Natuurbeheer 
• Adviseur Watertechniek 
• Ecoloog bij een ecologisch adviesbureau 
• Specialist Avifauna 
• Specialist Dierenbescherming 

 
 

4. Hoe zit het met doorstuderen richting universiteit? 
a. Je zou na het eerste jaar, als je je propedeuse hebt gehaald, direct door kunnen 

stromen naar een wo-bacheloropleiding. Let op dat je voor bepaalde opleiding naast 
een propedeuse ook bepaalde vwo-certificaten nodig hebt.  

b. Een andere beslissing, die toch wel een aantal studenten jaarlijks maken, is om na 
een afgeronde hbo-bachelor een master te volgen bij ofwel een hbo of universiteit. 
Voordeel hiervan is dat je al een afgeronde bachelor hebt, je wat ouder bent en weet 
wat het studeren inhoudt. Zeker als je nog niet precies weet wat je later wil worden 
is dit een prima keuze. Gedurende de opleiding kom je in aanraking met 
verschillende disciplines binnen het vakgebied. Als je tijdens je stage of specialisatie 
er ineens achter komt dat je tóch plantveredeling interessanter vindt dan diergedrag, 
kan je hierin specialiseren gedurende je afstudeerjaar en later ook je master in deze 
richting volgen.  

c. Als opleiding hebben we veel contact met de VU (Ecology) en WUR (Biology, Forest & 
Nature Conservation, Marine Ecology). Hier kun je minoren volgen waarna je 
makkelijker door kan stromen naar een master.  

d. We hebben ook contact met buitenlandse partneruniversiteit (bijv. in Kroatië) waar 
je een Master zou kunnen doen.  

https://www.aereshogeschool.nl/opleidingen/voltijd/bachelor/toegepaste-biologie/opbouw/jaar-1
https://www.aereshogeschool.nl/opleidingen/voltijd/bachelor/toegepaste-biologie/opbouw/jaar-1


 
 

5. Moet je goed in scheikunde kunnen zijn voor deze opleiding? 
a. Je hoeft niet goed te zijn in scheikunde om te beginnen aan deze opleiding. Als je 

geen scheikunde gevolgd hebt tijdens één van je vooropleidingen dan is er vlak voor 
de zomer een ‘zomercursus scheikunde’ waarin in 2 weken tijd een aantal 
onderwerpen behandeld worden. Voor sommige mensen is deze zomercursus 
verplicht en zal het afsluitende tentamen voldoende gemaakt moeten worden (voor 
havo-studenten met het ‘verkeerde’ profiel en 21+-studenten). Voor mbo-studenten 
wordt het aangeraden om deze zomercursus te volgen. 

b. Tijdens het eerste jaar is ook een vak ‘schakel scheikunde’, dit vak moet gevolgd 
worden door 3 groepen studenten: havo-studenten met het ‘verkeerde’ profiel, 21+-
studenten en mbo-doorstromers (zonder vrijstelling voor dit vak). Dit is dan 
onderdeel van het curriculum en deze studenten krijgen daar ook een studiepunt 
voor (samen met de schakel biologie). Bij de schakel scheikunde worden belangrijke 
scheikundige onderwerpen op havo-eindexamenniveau behandeld.   
 

6. Hoe worden de stages ingevuld?  
a. De bal ligt bij het zoeken en vinden van een geschikte stageplek bij jou als student. 

Als tweedejaarsstudent neem je meer initiatief. De zoektocht en de daadwerkelijke 
invulling van je stage is hier een concreet voorbeeld van. 

b. Je krijgt uiteraard ondersteuning door je mentor en stagecoördinator. Er zijn in het 
verleden al veel studenten geweest die bij heel veel verschillende stageplekken stage 
hebben gelopen. Je kunt dan ook gebruik maken van de warme contacten die er zijn. 
Daarnaast hebben we ook vaak lopende projecten of samenwerkingsverbanden waar 
mogelijk ook een stage gevonden kan worden. 

 
 

7. Is de buitenland stage verplicht in het buitenland? 
a. De buitenlandstage is normaliter verplicht in het buitenland.  
b. We verplichten deze stage omdat we merken dat studenten als mens groeien en 

meer wereldwijs worden door de ervaring. Het kijken vanuit andere perspectieven 
en inleven in anderen is veel gemakkelijker geworden dan voor hun buitenlandstage. 
We krijgen van veel studenten vooraf te horen dat ze een stage in het buitenland erg 
spannend vinden, maar achteraf blijkt dat dit de beste ervaring uit hun studietijd is. 
Daarnaast geeft het werkveld ook aan een buitenlandstage zeer waardevol te 
vinden.  

c. Je kan overal ter wereld stagelopen. De meest avontuurlijke studenten kiezen 
gebieden als Zuid-Amerika of Australië en Nieuw-Zeeland uit en plakken hier meestal 
hun zomervakantie aan vast. Maar België en Duitsland behoren ook tot de 
mogelijkheden, waarbij je als student ook de optie hebt om tussentijds eens een 
weekend naar huis terug te keren. 
 

8. Hoe bekostig je de buitenlandstage? 
Je kan verschillende beurzen aanvragen, maar dit zal waarschijnlijk niet alles dekken. Je zal dus 
ook zelf moeten bijleggen. Je kan bijvoorbeeld bijlenen, maar je kunt zeker ook bijverdienen met 
de binnenlandse stages. Helaas geven niet alle stagebedrijven een stagevergoeding. 

 

9. Hoe lang duren de stages? 
De binnenlandstage duurt 21 weken, maar is verspreid over 30 weken in verband met de 
vakanties. De buitenlandstage duurt minstens 9 weken. 



 
10. Kan ik mij al inschrijven? 

Voor vragen over inschrijven verwijzen we naar 
https://www.aereshogeschool.nl/voltijd/studeren-aan-aeres-hogeschool/inschrijven  

 

11. Hoeveel collegegeld moet ik betalen voor deze opleiding? 
Voor deze vraag verwijzen we naar  
https://duo.nl/particulier/collegegeld.jsp  
 

12. Kan ik een dag meelopen? 
Als je interesse hebt om een dagje mee te lopen dan kun je je gegevens achterlaten op 
https://www.aereshogeschool.nl/voltijd/voorlichting/meeloopdagen. We houden je dan op de 
hoogte.  

 

13. Is het nieuwe gebouw goed te bereiken?  
Ja, er is een bushalte voor de deur, waar meerdere bussen stoppen. En als je met de fiets komt 

vanaf het station is het via de Weerwaterbrug nog geen 15 minuten fietsen.  

 

14. Wat is het verschil tussen de studies Toegepaste Biologie, Biologie Voeding & Gezondheid en 

Aarde & Klimaat? 

Bij alle drie de studies is plek voor mensen die de wereld willen verbeteren. Elke studie heeft een 

andere invalshoek en kennisbasis. Zo ligt bij Toegepaste Biologie de nadruk op de biologie van 

plant en dier. We kijken daarbij naar het individu, de populatie en het ecosysteem. Biologie van 

de mens nemen we niet mee. Daarvoor kan je terecht bij Biologie, Voeding & Gezondheid. Bij 

Aarde & Klimaat combineer je kennis van bodem, water en klimaat met het ontwerpen van apps 

en digitale kaarten. 

 

Vragen aan studenten 
1. Moet ik veel in groepjes werken? 

Ja, binnen de opleiding werk je vaak aan grotere opdrachten. Dit is in veel gevallen 
groepswerk. Naast kennis opdoen en delen werk je ook aan belangrijke competenties zoals 
samenwerken, leidinggeven en organiseren. Elk jaar is er minimaal 1 grote opdracht die je 
individueel maakt.  Soms stellen de docenten de groepen samen en soms mag je zelf kiezen 
met wie je samenwerkt.    

 

2. Wat gebeurt er als met groepsprojecten mensen niet meewerken, wat is het beleid?  

Dit kun je aangeven bij de coach, die je bij elk project krijgt. Jullie kunnen dan samen op zoek 

naar een oplossing. Het is belangrijk om bij problemen tijdig aan de bel te trekken. Over het 

algemeen kan het met goede communicatie worden opgelost. Maar soms leidt dit ertoe dat 

cijferdifferentiatie wordt toegepast of dat een student uit de groep wordt gezet.  

 

3. Hoeveel tijd per week besteed je aan de opleiding? 
Als je alles bijhoudt ben je gemiddeld 40 uur per week bezig. Dit houdt in dat Toegepaste 

Biologie echt een fulltime studie is. Het ligt aan hoe gemakkelijk je leert, en wat je 

persoonlijke situatie is, hoeveel vrije tijd je overhoudt. Let erop dat deze 40 uur exclusief 

reistijd is. Dus als je ver weg woont dan komen er nog uren bij.  

 

4. Hoeveel contacturen zijn er per week? Is het een vast rooster of een fluctuerend rooster? 

https://www.aereshogeschool.nl/voltijd/studeren-aan-aeres-hogeschool/inschrijven
https://duo.nl/particulier/collegegeld.jsp
https://www.aereshogeschool.nl/voltijd/voorlichting/meeloopdagen


Gemiddeld 20 contacturen per week waaronder ook practica en zelf het veld in gaan voor 

inventarisaties of het nemen van watermonsters. Het verschilt ook per week. Iedere week 

ziet er qua rooster weer anders uit. Gedurende de jaren wordt de contacttijd wat minder en 

wordt de mate van zelfstandigheid meer. 

 

5. Wat voor spullen ga je nodig hebben tijdens de opleiding? 
Laptop met specifieke eisen (geen Chromebook), fiets, labjournaal, dummy, Engelstalig 

biologieboek (en andere biologieboeken over specifiekere onderwerpen), loep, verrekijker, 

regenlaarzen en veldwerkkleren.  

 

6. Hoeveel begeleiding is er tijdens de opleiding? 
Ieder jaar krijg je een mentor. De mentor is het eerste aanspreekpunt van de student en 

begeleidt een student bij het inschatten en verder ontwikkelen van zijn/ haar competenties. 

Door het jaar heen voert de mentor individuele gesprekken met de student zoals 

voortgangsgesprekken en functioneringsgesprekken.  

Verder is er begeleiding op maat. Het ligt eraan wat je behoefte is, we zijn een kleine 

hogeschool waarbij op individueel niveau gekeken wordt naar je behoeftes. Er is 

mogelijkheid voor een buddy/maatje en er is een studiecoach. Tevens is er een persoon 

m.b.t. studeren met een functiebeperking. 

 

7. Welke afstudeerrichtingen zijn er? 
Je kunt afstuderen op de richtingen Plant, Dier, Natuur of Water. Daarnaast kan je je ook 

breed oriënteren binnen de kaders van de opleiding. Het hangt er ook hier heel erg van af 

waar je passie zit. De eerste 2 jaar zijn voor iedere student nagenoeg hetzelfde (wel 

verschillen in assessments en stages) en in het 3e jaar kies je een specialisatie (Plant, Dier of 

Natuur). Jaar 4 kan je helemaal zelf inrichten. We bieden een internationaal Plant Breeding 

4de jaar, een internationaal Aquatic Ecosystem Analysis jaar en een hele interessante set 

minoren op het gebied van Ecologisch Advies.  Alle minoren bereiden je uitstekend voor op 

de arbeidsmarkt! 

 
8. Zit er een limiet aan de mensen die een specialisatie kunnen volgen?  

Nee 

 

9. Wat zijn de toelatingseisen voor deze opleiding?  

a. Je wordt toegelaten als je een havo of vwo profiel NG, NT, of EM, CM met 
scheikunde in het pakket, een mbo-niveau 4 diploma of een ´hbo-doorstroompakket´ 
met wiskunde, scheikunde, Nederlands en Engels. Als dit afwijkend is, bieden we je 
een zomercursus wiskunde en scheikunde aan (voor de start van de opleiding). Dit is 
verplicht voor havisten zonder NG/NT óf zonder wiskunde en een advies voor mbo-4 
studenten.  

b. Ook zijn er schakelvakken scheikunde en biologie in het eerste semester. Deze 
vakken moet gevolgd worden door 3 groepen studenten: havo studenten met het 
‘verkeerde’ profiel, 21+-studenten en mbo-doorstromers (zonder vrijstelling van dit 
vak). Dit is dan onderdeel van het curriculum en deze studenten krijgen daar ook een 
studiepunt voor. Bij de schakel scheikunde en schakel biologie worden onderwerpen 
van deze vakken op havo-eindexamenniveau behandeld.   

 

10. Ik heb geen geschikte vooropleiding, maar ik wil wel Toegepaste Biologie studeren. Wat 

nu? 



Heb je geen geschikte vooropeliding, dan kun je via de 21+route instromen. Eisen van deze 

21+-toets (colloquium doctum) zijn:  

- Motivatiebrief en cv in correct Nederlands  

- Matchingsgesprek met instroomcoördinator en team- of studieleider van de 

opleiding 

- Toelatingsexamen/zomercursus wiskunde en scheikunde  

- Bewijs van voldoende niveau Engels (schriftelijk en mondeling) 

- Bewijs van voldoende ict-vaardigheden 

- Inschrijven voor 1 mei via studielink.nl 

 

11. Wat is de toegevoegde waarde van het doen van de hbo na de mbo Toegepaste Biologie 
studie? 
Met mbo Toegepaste Biologie zul je eerder banen vinden die (nog) praktischer van aard zijn. 
Dus inventarisatie werk of wat meer uitvoerend in de teelt. Op het hbo verdiep je de 
theoretische kant en breid je je vaardigheden verder uit. Je komt dan op adviesbanen of 
beleidsbanen uit. Neemt niet weg daar ook veel hbo’ers er voor kiezen "buiten" en praktisch 
aan het werk te gaan. 

 

12. Worden de klassen ingedeeld in bepaalde groepen, profiel, leeftijd etc.? 

Voor de klassenindeling wordt er gekeken naar welke studenten schakelvakken moeten 

volgen. Studenten die schakelvakken moeten volgen komen bij elkaar in de klas. Hierdoor is 

er vaak een klas met alleen mbo-doorstromers. Verder worden studenten willekeurig 

verdeeld, maar we houden wel rekening met een gebalanceerde man/vrouw-verdeling. 

 

13. Er zit een groot aantal excursies in de opleiding. Wat doe je tijdens deze excursies? 

De excursies sluiten altijd aan bij een module-onderdeel (assessment, training of cursus) en 

omdat er veel verschillende modules zijn, zijn er ook veel verschillende excursies. 

Voorbeelden zijn meelopen/meekijken met een stadsecoloog, een natuurbeheerder of een 

zaadveredelingsbedrijf.   

 

14. Ik heb een beperking. Kan ik Toegepaste Biologie studeren? 

Ja. We hebben studiebegeleiders op school. Met hen kan je een plan maken hoe je met je 

beperking toch volledig mee kan studeren. 

 

15. Waarom heet de studie “Toegepaste” Biologie? 

De studie heet Toegepaste Biologie omdat er veel praktijkwerk in zit en dus niet alleen maar 

theoretische lessen zijn. Jouw kennis en vaardigheden zullen toepasbaar zijn in het werkveld. 

 

16. Hoeveel bijkomende kosten heb je bij deze studie? 

Het Nibud schat de bijkomende kosten voor studeren schat op 49 euro per maand. Voor 4 

jaar studeren komt dat op zo’n 2350 euro. Het eerste jaar is over het algemeen bij veel 

opleidingen het duurste vanwege de aanschaf van een laptop, maar ook boeken die je vaak 

meerdere jaren gebruikt. Dit gaat ook op voor de opleiding Toegepaste Biologie.  Denk eraan 

dat je sommige spullen ook tweedehands kunt aanschaffen. Er worden verder extra 

bijdragen gevraagd voor de veldwerkdagen en sommige excursies en omdat je veel in het 

veld zult zijn moet je ook nog goede schoenen en outdoor kleding aanschaffen als je deze 



nog niet hebt. De opleiding Toegepaste Biologie komt qua bijkomende kosten echter niet 

boven de gestelde grens van Nibud uit.  

 


