
 

 
 

 

 

 

 

 

Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) 

 

zoekt  

 

een stagiair(e)  

Ecologie en bescherming van het Vliegend hert en Vermiljoenkever 

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 
 

 

Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) is het Vlaams onderzoeks- en 

kenniscentrum voor natuur en het duurzame beheer en gebruik ervan. Het INBO verricht 

onderzoek en levert kennis aan al wie het beleid voorbereidt, uitvoert of er als 

belanghebbende bij betrokken is. Binnen het INBO streven we  naar wetenschappelijke 

integriteit met aandacht voor objectiviteit, onafhankelijk en wetenschappelijkheid.  

 

Met zijn wetenschappelijk onderzoek ondersteunt het INBO alle actoren van de open ruimte 

binnen de Vlaamse overheid en organisaties voor natuurbehoud, bosbouw, landbouw, jacht 

en visserij. 

 

  



Stageonderwerp 

 

Het team Bosecologie- en beheer zoekt een Masterstudent (of in opleiding) om mee te 

werken aan het project 'Goed beheer ten behoeve van beschermde saproxyle kevers' met 

standplaats VAC Herman Teirlinck te Brussel. 

 

Een afgebakend onderwerp wordt gekozen en uitgewerkt en kan handelen rond 

habitatvoorkeur van de soort, opvolging van experimenten rond larvale ontwikkeling of 

populatie opbouw. Bij Vliegend hert is er ook specifiek onderzoek ivm de grootte variatie in 

relatie tot voedselaanbod, urbanisatie en andere factoren, ... 

 

Het veldwerk voor Vermiljoenkever gebeurt bij voorkeur in de periode november-maart, 

Vliegend hert vliegt voornamelijk in de periode eind juni tot eind juli en is voornamelijk tijdens 

de avondschemering actief. Vindplaatsen zijn beperkt tot Voeren en omgeving Brussel. De 

voorkeur gaat uit naar eerder langlopende stages.  

Het veldwerk bestaat uit kartering van de habitat in het veld, monitoring van de soort, 

opvolging van experimenten rond larvale ontwikkeling en populatie opbouw, catch-mark-

recatch, morphometrie, ... 

 

Voldoe je aan onderstaande vereisten, contacteer dan Arno Thomaes 

(arno.thomaes@inbo.be) die zal fungeren als je stagebegeleider. 

 

 Rijbewijs is niet noodzakelijk maar voor veldwerk van Vliegend hert wel een voordeel 

 

 Voorkennis is geen vereiste, enige kennis van de boomsoorten is nuttig voor 

inventariseren van Vermiljoenkever 

 

 Taalvaardigheden: goede kennis Nederlands of Engels 

 

 Basiskennis R 

 

 

 

 

Indien je algemene vragen hebt over een stage bij het INBO, kan je Davy Verspeet 

contacteren: 

 

Davy Verspeet –  

HR – verantwoordelijke stagebeleid 

0473 98 33 48 

Davy.verspeet@inbo.be 

 

 

 

 

 

  

mailto:arno.thomaes@inbo.be
mailto:Davy.verspeet@inbo.be


Disclaimer 

 

De school staat in voor de verzekering van de student. De student kan geen beroep doen op 

de arbeidsongevallenverzekering van de stagegever aangezien hij niet onder het stelsel van 

werknemers valt. De student moet een ongeval dus aangeven bij de verzekering van zijn 

school. 

 

Opmerking aan buitenlandse studenten: Binnen het INBO is geen mogelijkheid tot 

accommodatie voor verblijf. 


