Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL) zoekt voor het Lectoraat Bijengezondheid (bijenmakelaar) een

Lector Bijengezondheid voor 0,6 fte (vacaturenummer VHL AaB 15-001)
In het kader van het Actieprogramma Bijengezondheid is vastgesteld dat er een bijenmakelaar moet worden ingesteld.
Deze makelaar vormt een schakel tussen de beschikbare wetenschappelijke kennis enerzijds en alle partijen die
betrokken zijn bij bijen en bijenhouderij. Dit zijn opleiders, imkerorganisaties, landbouw, bedrijfsleven, overheden,
natuurbeschermingsorganisaties en terreinbeheerders.
De rol van bijenmakelaar wordt ingevuld door een lector bijengezondheid bij Hogeschool van Hall Larenstein. De lector
en het bijbehorende lectoraat gaan deel uit maken van het Applied Research Centre (ARC) van de organisatie-eenheid
Animals & Business.
De algemene doelstelling van het lectoraat is de bevordering van bijengezondheid en een gezonde bijenstand (zowel
honingbijen als wilde bijen) vanuit het groene onderwijs in samenwerking met de imkerorganisaties en alle andere
belanghebbenden.
De lector Bijengezondheid (Bijenmakelaar) is een spin in het web tussen onderzoek, docenten in het groene onderwijs
(Hbo en Mbo), trainers van cursussen van onder meer imkeropleidingen, landbouw, natuurbeschermingsorganisaties,
overheden en terreinbeheerders. Deze stakeholders worden via twee, deels samenvallende, kenniskringen aan elkaar
verbonden. Eén kenniskring richt zich met name op drachtplantbevordering, de focus van de andere kenniskring is met
name op bijengezondheid. Deze door de lector geleide kenniskringen dragen bij aan het samenbrengen van (nu nog
versnipperde) kennis, kenniscirculatie tussen onderwijs, onderzoek en praktijk en een verbetering van het onderwijs op
het gebied van bijengezondheid. Centraal staat ook het bevorderen van samenwerking tussen alle betrokkenen.
De activiteiten van de Lector Bijen richten zich op de aspecten Netwerk, Kennis en Onderzoek:





Netwerk: Het leggen en onderhouden van contacten met vertegenwoordigers van de organisaties die in
Nederland het groen beheren in de breedste zin van het woord, met als doel drachtplantbevordering;
Kennis: Het bundelen van (bestaande) kennis en het ontwikkelen en verspreiden van kennis,
De kennis is dan met name gericht op bijengezondheid, het zichtbaar maken van kennis en het verspreiden en
digitaal beschikbaar stellen (via internet). Het netwerk/digitaal platform van NBV en LTO (Bijenkennisnet) kan
mogelijk als basis hiervoor dienen.
Onderzoek: Het onderzoek zal vooral praktijkgericht onderzoek zijn, waarbij projecten voort komen uit vragen
van imkers, groenbeheerders en andere betrokkenen. In de uitvoering kunnen meerdere partijen betrokken
worden, zoals imkers, boeren, onderzoekers, scholen, studenten, gemeentes en groenbeheerders.

Vanuit de aanstelling bij Hogeschool Van Hall Larenstein houdt de Lector Bijen zich bezig met:

de verschillende verbindende thema’s tussen de lectoren in het domein Animals & Business en de andere VHLdomeinen

onderwijsgerichte taken: het vergroten van de aantrekkelijkheid van de opleidingen bij VHL, het meer
praktijkgericht maken van het onderwijs en het verbeteren van de afstemming tussen opleiding en vraag van
het bedrijfsleven;
De Lector Bijen:

heeft aantoonbaar samenbindende kwaliteiten;

is gepromoveerd en beschikt over meerjarige ervaring als onderzoeker;

heeft aantoonbaar affiniteit met de bijensector en kennis van de problematiek die in en om deze sector speelt;

heeft aantoonbaar een uitstekende reputatie als onderzoeker;

heeft affiniteit met het onderwijs op het terrein van dier, dier en welzijn of (groene) leefomgeving en is in staat
een actieve bijdrage te leveren aan onderwijsontwikkeling;

heeft kennis van actuele ontwikkelingen in het hoger onderwijs en heeft een doordachte visie op de plaats van
praktijkgericht onderzoek in het hbo;

heeft ervaring met het leidinggeven aan complexe processen en projecten;

heeft ervaring met het functioneel aansturen van professionals;

heeft ervaring met het bijbrengen van onderzoekscompetenties aan docenten en studenten;









is in staat projecten en subsidies te verwerven;
weet verbindingen te leggen tussen onderzoekers, docenten en externe belanghebbenden (professionals,
opdrachtgevers) ;
beschikt over en/of bouwt aan netwerken en stelt deze ter beschikking aan VHL en andere betrokken
participerende partijen;
is een innovatieve persoonlijkheid die nieuwe ideeën genereert, passend binnen het onderzoeksbeleid van
VHL;
is resultaatgericht, omgevingsbewust en sensitief;
is in staat zijn expertise over te brengen op bestuurders en management en hen te overtuigen van de
wenselijkheid van innovatie in onderwijs en onderzoek, rekening houdend met organisatiebelangen en de koers
van VHL;
is bereid mee te werken aan processen en systemen t.b.v. de verdere verbetering van onderzoek- en
onderwijskwaliteit.

Wij bieden:
een tijdelijk dienstverband voor een nog nader te bepalen duur, maar in ieder geval drie jaar. Het salaris is afhankelijk
van kennis, leeftijd en ervaring behorende bij salarisschaal 15 CAO-HBO (Hay-profiel Lector 2) en bedraagt maximaal €
6629,89 bruto per maand bij een volledige werkweek.
Standplaats:
Leeuwarden/ Velp
Nadere informatie:
over de functie wordt verstrekt door Tjalling Huisman, Domeindirecteur Animals and Business, tel. 058 – 2846311
(schakelt door naar mobiel).
Sollicitatieprocedure:
Graag ontvangen wij uw motivatie en CV voor 31 mei 2015 onder vermelding van het vacaturenummer via
sollicitaties.vhl@wur.nl . Sollicitaties via andere kanalen kunnen helaas niet meegenomen worden in de
selectieprocedure.
De sollicitatiegesprekken zullen halverwege juni 2015 plaatsvinden.
Vanuit VHL is er een benoemingscommissie, ondersteund door een adviescommissie met een vertegenwoordiging
vanuit de imkersector.
Wij zijn:
Hogeschool (VHL): een internationale groene kennisinstelling, waar we met passie en kunde onderwijs verzorgen,
ondersteund door toegepast onderzoek binnen diverse lectoraten. We leiden pro-actieve professionals op, die op een
verantwoorde en ondernemende wijze een positieve bijdrage leveren aan een duurzame samenleving.
Hogeschool VHL verzorgt diverse Bachelor- en (professional) Master-opleidingen, Associate degrees en cursussen en
verricht toegepast onderzoek vanuit onderwijslocaties in Leeuwarden en Velp .
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

