
Welkom bij 
Aeres Hogeschool Almere

Opleiding Biologie, Voeding & Gezondheid



Waarom Biologie, Voeding & Gezondheid?

Ons doel

2

Het is tijd voor een generatie professionals die niet 
alleen gaat voor het helpen van bevoorrechte mensen, 
maar die de hele samenleving verder brengt. 
Door slim beleid, door acties die werken en door 
interventies die duurzaam zijn. 
Die generatie ... dat ben jij! 

We staan als samenleving
voor grote uitdagingen. 
We leven niet gezond en 
we putten onze planeet uit. 

Dus: verbind je ook aan een 
toekomst waarin zoveel mogelijk 
mensen zo gezond mogelijk leven. 

Doe je mee? 

ZOVEEL MOGELIJK MENSEN 
DIE 

ZO GEZOND MOGELIJK 
LEVEN

Gezond leven
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Huidige trends & ontwikkelingen



De opleiding Biologie Voeding & Gezondheid (BVG)

Voeding & 
voedsel

gezondheidgedrag
onze leefomgeving

We kijken vanuit de biologie naar de mens



Jaar Opbouw Onderdelen

Jaar 1 Propedeuse 4 onderwijsmodules

Jaar 2 Hoofdfase 4 onderwijsmodules

Jaar 3 Hoofdfase Halfjaarstage
Specialisatiemodule
Buitenlandstage

Jaar 4 Afstudeerfase Verdere specialisatie of verbreding: minoren
Bedrijfsopdracht
Afstudeerwerkstuk

Opbouw van de opleiding - 4 jaar BVG



Welke modules krijg je – jaar 1

Mens en 
Omgeving

Gedrag, 
Functie 
& Bouw

Voeding & 
Gezondheid

Urbane 
Voedselvoorziening

leefstijlfactoren i.r.t. 
humane gezondheid

gezonde leefomgeving

omgevingspsychologie

de vitale groene stad
opzetten van een 
onderzoeksplan

fysiologie en anatomie van de mens

functie van gedrag van dier en mens 

gedragsonderzoek

voeding van de mens

spijsvertering

macro- en 
micronutriënten

voedingsadvies

doelgroepgericht schrijven

eetgedrag van 
consumenten

voedselketens

erfelijkheid

levensmiddelenleer

voedselveiligheid



Welke modules krijg je – jaar 2

Salutogenese

Eigen 
Gezondheids

onderzoek

Sensorisch & 
Gedrags-

onderzoek

Gezondheid & 
Maatschappij

microbioom

celbiologie & 
immunologie

humane levenscyclus

data verzamelen

onderzoeksplan schrijven
data verwerken 
en rapporteren

eigen onderzoek 
uitvoeren

projectmanagement
leiding geven

onderzoek plannen 
en uitvoeren

hersenen en 
gedrag van de 

mens

sensorisch en/of 
gedragsonderzoek 
ontwerpen

voedselsysteem

strategie ontwikkelen en adviseren m.b.t. een 
actueel gezondheidsprobleem

gezondheidssysteem

beweging

ontwikkelen van een 
educatief product

bestuur, beleid 
en politiekdebatteren



Voorbeeldmodule PGFB: Gedrag, Functie en Bouw

Assessment & training Onderzoeksvaardigheden 5 ECTS

Cursus Fysiologie en Anatomie I 2 ECTS

Cursus Fysiologie en Anatomie II 2 ECTS

Cursus Ethologie basis 2 ECTS

Practicum Vergelijkende anatomie en fysiologie 2 ECTS

13 ECTS



De opleiding VGL
3 pijlers, 1 kern

Opdrachten uit het werkveld

Het assessment (praktijkonderdeel) van de module ‘HEGO’ (Eigen Gezondheidsonderzoek)

Opdrachtgever: Gemeente Almere

De opdracht: Onderzoeken hoe de inwoners van verschillende wijken in Almere gemotiveerd kunnen 
worden om buiten te gaan bewegen.

Opbouw:

1. Literatuuronderzoek

2. Opstellen van interviews en enquêtes

3. Op pad om data te verzamelen door Almeerders te bevragen

4. Data analyseren en conclusies trekken

5. Eindproduct: Een advies voor de gemeente waarin o.a. aangegeven wordt wat bewoners graag in
de omgeving willen zien om meer buiten te bewegen



De opleiding VGL
3 pijlers, 1 kern

Persoonlijke leerlijn

De volgende vakken vormen de persoonlijke leerlijn:

➢ Engels

➢ Nederlands

➢ Wiskunde

➢ Ethiek

➢ Persoonlijke ontwikkeling



Welke modules krijg je – Jaar 3

Modules jaar 3  Invullen op basis van eigen interesse

➢ Module ‘Halfjaarstage’ 

➢ Module ‘Buitenlandstage’

➢ Specialisatie 

➢ Module ‘Mens’ (gedragsbeïnvloeding) óf

➢ Module ‘Voeding’ (productontwikkelaar)



Voorbeelden van stages

Stijn – Lectoraat Aeres Hogeschool

Het lectoraat stedelijke 
voedselvraagstukken houdt zich 
bezig met onderzoek op gebied van 
voedselroutines. Onderzoek op het 
gebied van het inzichtelijk maken 
van deze routines, deze te begrijpen 
en hoe ze veranderen staat centraal.

Stijn begeleidt leerlingen van een 
middelbare school bij het project 
‘stop voedselverspilling’ en 
ondersteunt hij in het project ‘The 
waste to success’.

Rosemarijn - Sportimpuls

Sportimpuls is een 
netwerkorganisatie die op het gebied 
van sport, bewegen en preventie 
programma’s levert aan 
sportorganisaties en gemeenten.

Rosemarijn geeft bijvoorbeeld 
beweeglessen aan ouderen of 
kinderen op een kinderdagverblijf. 
Ook werkt ze mee aan een campagne 
voor lessen over bewegen, voeding 
en water aan basisscholen.



Voorbeelden van stages

Roos Hilbink - Nutrition 
Programme bij Projects Abroad
in Peru

Roos heeft stage gelopen in de 
gezondheidssector waarbij ze 
voorlichting heeft gegeven aan 
kinderen en ouders van 
kinderen in de stad Cusco.

Ze heeft les gegeven op het 
gebied van voeding en 
gezondheid. Onderwerpen 
waren bijv. het belang van  
groente & fruit, hygiëne en 
waarom tanden poetsen 
belangrijk is. 

Kobianne Westerbroek - MiGuide

MiGuide heeft onder andere een 
leefstijlapp voor mensen met diabetes 
type II ontwikkeld. 

Gebruikers van de app worden in kleine 
stapjes geholpen met het verbeteren van 
hun leefstijl, waardoor zij zelf meer regie 
over hun gezondheid verkrijgen en 
waardoor medicatie en uiteindelijk 
zorgkosten minder nodig zijn. 

Kobianne heeft literatuuronderzoek 
gedaan en interviews gehouden om 
hierover uitspraak te kunnen doen. 



Voorbeeld buitenlandstage



Welke modules krijg je – Jaar 4

Modules jaar 4

➢ Minor(en) intern of extern te volgen

• Kan ook in het buitenland

➢ Bedrijfsopdracht

• Stage binnen een bedrijf naar keuze waar je een opgave gaat 
onderzoeken voor het bedrijf

➢ Afstudeerwerkstuk

• ‘Scriptie’ die je zelfstandig uitvoert



Afgestudeerd en dan? 

De toegevoegde waarde van een BVG afgestudeerde in het werkveld

Het creëren van een gezonde leef- of 
werkomgeving waarin gezonde voeding, 

groene ruimte, gezondheid en/of 
duurzame inzetbaarheid wordt bevorderd 

Interdisciplinair werken

Werken aan praktijkonderzoek

Creatieve oplossingen en 
concepten bedenken, 

aanjagen, ontwikkelen en 
uitrollen

Doelgroepgericht 
communiceren en adviseren



Vacatures

Onderzoeker Eiwittransitie 
Wageningen University & Research

Onderzoek doen naar de winning, 
functionaliteit en toepassing van 
plantaardige eiwitten en eiwit-ingrediënten. 

Adviseur Groene Leefomgeving 

Gemeente Utrecht

Adviseren over groen en ecologie in ruimtelijke 
projecten en gebiedsontwikkelingen in Utrecht

Projectmedewerker 
Smaaklessen Schoolfruit
Steunpunt smaaklessen & EU-
Schoolfruit

O.a. ontwikkelen van 
communicatieve en educatieve 
materialen, communicatie met 
scholen & het meedenken met 
de projectleider.



Vacatures

Food Safety Manager
Friesland Campina

Verantwoordelijk voor voedselkwaliteit en 
voedselveiligheid, testen van producten

Gezondheidsbevorderaar
GGD

Netwerker en verbinder bij gemeenten over 
uitvoeren van hun beleid. Thema’s als vitale 
ouderen; alcohol; rookvrije generatie; voeding 
en beweging; mentale gezondheid

Adviseur Eetomgeving
Voedingscentrum

Adviseren van scholen en cateraars 
over gezonde en duurzame 
producten; online workshops 
organiseren; vignet Gezonde Scholen



Instroomeisen

• VWO
• Natuur en Techniek
• Natuur en Gezondheid
• Economie en Maatschappij met scheikunde

• HAVO
• Natuur en Techniek
• Natuur en Gezondheid
• Economie en Maatschappij met scheikunde

• MBO
• Mbo-diploma niveau 4
• ´Hbo doorstroompakket´ met wiskunde, scheikunde, Nederlands en Engels
• Meld je altijd voor de zekerheid bij de instroomcoördinator 

instroom.hogeschool.almere@aeres.nl

Verplicht voor havo zonder NG/NT óf 
zonder wiskunde en advies voor mbo-4:
Zomercursus scheikunde of wiskunde 
(eind juni)

mailto:instroom.hogeschool.almere@aeres.nl


Ben je enthousiast geworden over de opleiding Biologie, 

Voeding & Gezondheid?

➢ Kom nog eens een dagje meelopen!

➢ Of meld je meteen aan – voor 1 mei.

➢ Meer informatie?
▪ instroom coördinator Suzanne van der Pol
▪ instroom.Hogeschool.Almere@aeres.nl

N.B. Bij aanmelden na 1 mei is er een verplichte deelname aan 
de matchingsbijeenkomt in juni/augustus.

mailto:instroom.Hogeschool.Almere@aeres.nl


Almere Hortus

Oude Floriade terrein wordt 
de nieuwste groene 

woonwijk van Almere

Direct rondom ons 
gebouw geen 
bouwplaats

Veel groen van de 
Floriade blijft: 

voedselbos en bomen



Bereikbaarheid school 

Bushalte op ± 3 minuten lopen hier vandaan

Fietsbrug met directe verbinding van en naar 
stadshart Almere en station Almere Centrum; 
fietstijd ± 10 minuten

Fietsenstalling op station Almere 
Centrum én in de kelder van dit gebouw



Bedankt voor je aandacht

Ga op onderzoek uit in ons 
nieuwe gebouw en ervaar!
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