
DE JOB VAN JE LEVEN

Deskundige in natuur, bos en water:

studiebureaus, natuurpunt,
agentschap natuur & bos,
bosgroepen, INBO, VMM

Deskundige in landschap:

projectmedewerker in een regionaal
landschap, VLM

Milieucoördinator:

bedrijven, studiebureau’s rond
milieuzorg, bodemsanering,
omgevingsvergunningen ...

Professionele bachelor Agro- en Biotechnologie > afstudeerrichting Biotechnologie > keuzetraject Miliebeheer > Geel

DUURZAAMHEID TROEF VOOR EEN BETERE
WERELD

Jij wil graag werken aan een goede kwaliteit van bodem, lucht en water.
Of leren hoe je natuur, bos en landschap maar ook steden kwaliteitsvol inricht.
En misschien draag je graag je steentje bij aan milieuzorg in bedrijven.
Bij Milieubeheer kies je voor een combinatie van labo- en terreinwerk.
Je maakt kennis met blauwgroene ecosysteemdiensten van waterlopen en duurzaam bos-
en natuurbeheer. Ook urban ecology en circulaire economie in het bedrijfsleven staan hoog
op de agenda.
Tijdens je studie krijg je eenpersoonlijke coachdie jebijstaaten feedbackgeeft.
Je werkt aanopdrachtenvoor echte organisaties en volgt een intensieve stage, zelfs in het
buitenlandals je wil.
Op zoek naar een extra troef? Dankzij het attest van milieucoördinator B word je een echte
milieuprofessional.
Na je studie kan je aan de slag alsmilieubeheerder of milieucoördinator.
Liever verder studeren?Gaat perfect. Zo kan je na een schakeljaar starten met een master.

Milieubeheer

UNIEKE COMBINATIE VAN
MILIEU EN NATUUR

Het keuzetraject milieubeheer is een
unieke opleiding in Vlaanderen door
de combinatie van milieu én natuur.
Daarnaast komen thema’s
zoals biodiversiteit, urban ecology
landschap en klimaat aan bod. De
opleiding is erkend voor het attest
Milieucoördinator B.

OPENLUCHTLABO IN
NATUURGEBIEDEN

Het milieu en de natuur lenen zich niet
voor proefbuizen en labo’s. Daarom
gebruiken wij bossen en
natuurgebieden als onze
openluchtlabo’s! In nabijgelegen
Europese topnatuur gaan we aan de
slag met meet- en
monitoringapparatuur.

OPDRACHTEN UIT HET
WERKVELD

Vanaf fase 2 leggen we veel initiatief
bij onze studenten via projectgericht
onderwijs. Innovatieve en actuele
topics uit het werkveld vormen de
basis voor uitdagende opdrachten. De
lat ligt hoog want het resultaat wordt
nadien ook echt uitgevoerd.

Meer weten?
Surf naar thomasmore.be/ba-mb-ge

Rut Vleugels
Opleidingscoördinator
+ 32 14 74 10 22
rut.vleugels@thomasmore.be

http://facebook.com/AgroEnBiotechnologie.ThomasMoreBE/

Campus Geel
Kleinhoefstraat 4 - 2440 Geel

#wearegeel

thomasmore.be/geel

https://www.thomasmore.be/ba-mb-ge
http://facebook.com/AgroEnBiotechnologie.ThomasMoreBE/
https://thomasmore.be/geel


OPBOUW

Fase 1 | Je start je opleiding met een aantal wetenschappelijke basisvakken waaronder Leven op microniveau, Dier en habitat, Bodem en plant,
Chemie en Natuurkunde. In de eerste fase leggen we ook al de nodige accenten in bijvoorbeeld Toegepaste genetica en microbiologie en
Toegepaste ecologie en veldanalyse.

Fase 2 | Nu begint het echte specialisatiewerk. Vakken die zowel milieu- als natuur-gerelateerd zijn komen aan bod. Enkele voorbeelden zijn
green technology, water, natuur en bos, toegepaste dierkunde. Hiervoor maken we regelmatig gebruik van onze openluchtlabo’s in
natuurgebieden in binnen- en buitenland en van bedrijfsbezoeken.

Fase 3 | Je verdiept je verder in je gekozen traject. De vakken komen op een meer geïntegreerde manier aan bod in overkoepelende thema’s rond
landschap en milieucoördinatie. Daarnaast verdiepen we ons verder in urban ecology en Geo-IT. Het laatste semester is vooral gewijd aan je
stage en bijhorende bachelorproef. Door een extra eindwerk kan je het attest van milieucoördinator B behalen.

Fase 1 2 3

AFSTUDEERRICHTING BIOTECHNOLOGIE

Toegepaste Genetica en Microbiologie 6

Toegepaste Ecologie en Veldananalyse 6

Chemie 6

Biotechnologie 3

Biochemie 3

Omgevings- en Bioanalyse 6

Green Technology 6

Omgevingsbeleid 3

Stage en Bachelorproef 27

SPECIALISATIE MILIEUBEHEER

Natuur en Bos 6

Water 6

Toegepaste Dierkunde 6

Natuurmanagement 6

Klimaatadaptatie 6

Landschap en Open ruimte 6

Geo-IT (of GIS) 3

Fase 1 2 3

Milieucoördinatie 6

Nature Based Solutions 3

Urban Ecology 3

BASIS / WETENSCHAPPEN

Algemene chemie 3

Toegepaste natuurkunde 3

Bodem en Plant 6

Dier en Habitat 6

Leven op microniveau 6

Technologie 6

Gegevensanalyse 6

PROFESSIONELE GROEI

Sectorverkenning 3

Onderzoeks- en Communicatievaardigheden 6

Persoonlijke en professionele ontwikkeling 3 3 3

Entrepreneurship 6

Vrije keuzeruimte 3

Studiepunten drukken uit hoeveel uren je gemiddeld nodig hebt om de leerstof te verwerken (incl. lessen). Reken voor 1 studiepunt ongeveer 25 à 30 uren.
Programma onder voorbehoud.

KOM KENNISMAKEN

Dit was alvast wat uitleg over de opleiding. Ons visitekaartje. Maar verwacht gerust meer! Infosessies, opencampusdagen, open lessen,
rondleidingen … online en on campus. Kom kennismaken en stel ons al je vragen!

thomasmore.be/komkennismaken
info@thomasmore.be
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