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Voorwoord
Flevoland bouwen en maken wij met elkaar. Daarom vinden wij het heel belangrijk om je te 
betrekken bij projecten waarmee wij bezig zijn binnen de provincie. Jouw creatieve ideeën,  
frisse ontwerpen en nieuwe inzichten versterken onze projecten en programma’s. Door mee  
te doen aan Talent kleurt Flevoland zie jij ook gelijk wat er allemaal gebeurt binnen de  
provincie waar jij woont of studeert. 

Flevoland is letterlijk op de bodem van de Zuiderzee 
ontstaan. Vlak voor de Tweede Wereldoorlog is 
de inpoldering van Flevoland gestart. Het nieuwe 
land was in eerste instantie bedoeld voor de 
voedselproductie van de al maar groeiende 
Nederlandse bevolking. Al snel werd het nieuwe 
land ook ontdekt als prettige ruimte om te wonen, 
te werken en voor vrijetijdsbesteding. Inmiddels is 
er een hele samenleving in Flevoland ontstaan, waar 
zo’n 400.000 mensen wonen. Toch is Flevoland nog 

niet af. De provincie groeit flink en er is veel ruimte 
voor nieuwe dingen. Juist dat maakt Flevoland zo 
bijzonder.

Flevoland wordt voor jou natuurlijk vooral interessant 
als je er zelf aan kunt meewerken en meedenken. 
Samen met onze provinciale collega’s, docenten van 
de vijf Flevolandse technasia, Aeres Hogeschool en 
hogeschool Windesheim hebben wij 11 vraagstukken 
samengesteld die allemaal actueel en relevant zijn 
voor onze provincie. Je denkt en ontwerpt dus mee 
aan echt bestaande vraagstukken waar ook wij nog 
niet alle antwoorden voor hebben gevonden. Deze 

maatschappelijke vraagstukken gaan over natuur, 
duurzaamheid, infrastructuur, arbeidsmarkt, een 
leefbaar platteland en nog veel meer.

Voor het bedenken van oplossingen voor deze 
verschillende vraagstukken doen we een beroep 
op jouw talent, creativiteit en nieuwsgierigheid. 
We zeiden het al even: Flevoland maken wij met 
elkaar. Voel je je erg aangesproken door een van 
de vraagstukken? Kijk dan vooral ook naar de 
verschillende vervolgopleidingen en banen die 
passen bij de onderwerpen. Wie weet staat er wel  
iets voor jou tussen.

Lees de vraagstukken rustig door en kijk wat past bij 
jouw interesse, talent en ambities. Wij kijken er naar 
uit om meer van je te horen, want samen met jou 
maken wij Flevoland nog kleurrijker!

Jan-Nico Appelman
Gedeputeerde provincie Flevoland
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Innoveren in Flevoland
75 jaar geleden was het IJsselmeergebied nog de Zuiderzee, Flevoland bestond nog niet. Waar nu 
gewoond, gewerkt en gebouwd wordt, stroomde toen alleen nog maar water. Flevoland is bedacht, 
gemaakt en ingericht door mensen. Hier is van niets iets gemaakt. Pionieren en innoveren zit in het 
DNA van Flevolanders en deze ontwikkeling zetten wij door. 

Innoveren en ontwikkelen is op veel onderwerpen 
van toepassing en jij kan een belangrijke bijdrage 
leveren aan 3  actuele vraagstukken. We zoeken 
dwarsverbanden tussen verschillende disciplines, 
verbinden omgevingspartners en werken aan 
oplossingen. Met lef en in samenwerking met  
partners maken we onze ambities waar.  
Dit doen we met aandacht voor de fysieke  
omgeving, innovatie en talent. 

Binnen het thema Innoveren in Flevoland leggen  
we 3 actuele vraagstukken aan je voor:

+  100.000 nieuwe woningen in Flevoland >

+  Campagne Het Verhaal van Flevoland >

+  Vergroenen omgeving provinciehuis  
met biodiversiteit >
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100.000 nieuwe woningen 
in Flevoland
Vraagstuk
De Tweede Kamer heeft gevraagd of in de provincie 
Flevoland 100.000 extra woningen kunnen worden 
gebouwd om zo een belangrijke bijdrage te leveren 
aan het oplossen van het woningtekort. Om je een 
beeld te geven: in heel Flevoland staan nu ongeveer 
200.000 woningen, dus het gaat om een groei van 50% 
in de komende circa 30 jaar.

Provincie Flevoland wil daar samen met de 6 
Flevolandse gemeenten best over nadenken, maar 
het moet dan niet alleen over de aantallen gaan. Het 
moet ook gaan over de vraag ‘wat voor woonwijken 
willen wij dan bouwen?’ Hoe gaan de woonwijken van 
de toekomst eruitzien? En zou Flevoland voor de rest 
van Nederland een proeftuin kunnen worden waar 
innovaties in woningbouw worden uitgeprobeerd?

Als je naar politici en wetenschappers luistert, dan 
hoor je dat woonwijken en woningen in de toekomst 
minimaal energieneutraal moeten zijn. En als het 
even kan zelfs energie producerend. Als we denken 
aan klimaatverandering, dan moeten woonwijken 
geschikt zijn om hele zware regenbuien op te vangen. 
Dat noemen we waterrobuust. En tijdens hele droge en 
hete zomers een aangename plek zijn. Ook het woord 
natuurinclusief horen we vaak: hoe zorgen we dat 
vlinders, bijen, vissen en vogels zich ook thuis voelen 

in onze woonwijken? Verder wordt ook nagedacht over 
de mogelijkheid om meer hergebruikte en natuurlijke 
materialen in te zetten: circulaire economie. Er zijn 
naast dit alles ook nog allerlei ontwikkelingen op het 
gebied van mobiliteit: elektrische auto’s, het delen 
van auto’s, smart mobility.

Deelopdrachten
Onderbouw:
Ontwerp de woning, het kantoor of het schoolgebouw 
van de toekomst,  waarbij je bovenstaande 
ontwikkelingen meeneemt in jouw ontwerp.

Bovenbouw:
Ontwerp een toekomstige woonwijk van minimaal 100 
woningen, waarbij je bovenstaande ontwikkelingen 
meeneemt in jouw ontwerp. 

Studenten:
Ontwerp een toekomstige woonwijk van minimaal 100 
woningen, waarbij jullie bovenstaande ontwikkelingen 
meenemen in jullie ontwerp en daarnaast nadenken 
waar deze woonwijk het best in Flevoland gebouwd 
kan worden. Maak hierbij ook een passend plan voor 
de aansluiting op bestaande infrastructuur. Werk 
als voorbeeld voor jouw innovatieve bebouwing 
één specifieke woning, kantoor of schoolgebouw 
gedetailleerd uit.

Meer informatie over deze opdracht vind je op 
flevoland.nl/wat-doen-we/gebiedsontwikkeling

Aanmelden voor deze opdracht
Hier lees je er alles over
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Campagne  
Het Verhaal van Flevoland
Vraagstuk   
Als je onze provincie binnenkomt weet je meteen dat 
je in Flevoland bent. Nederlands meest herkenbare 
provincie: gelegen op de voormalige zeebodem, zo’n 
4 meter onder de zeespiegel en beschermd door vele 
kilometers dijk. Door wereldwijde trends gaan veel 
plekken steeds meer op elkaar lijken. Hierdoor neemt 
de eigenheid af. We willen dat Flevoland zijn eigen 
verhaal blijft vertellen. Een uniek verhaal dat wij nu 
normaal vinden en straks bijzonder. 

Flevoland sterker in de etalage zetten, nationaal en 
internationaal, daar is een plan voor geschreven. We 
willen het imago van Flevoland versterken en meer 
bekendheid voor en waardering van ons verhaal. We 
willen dat Flevoland wordt gezien als plek waar je 
graag wil (blijven) wonen, leren, werken, ondernemen 
of op vakantie wil gaan.

Samen met vele organisaties in Flevoland - zoals de 
marketingorganisaties van de gemeenten - werkt 
de provincie aan de uitvoering van de promotie van 
Flevoland. Hoe kunnen we de trots op Flevoland 
sterker laten uitdragen, zodat het imago van 
Flevoland in Nederland wordt versterkt?

Deelopdrachten
Onderbouw:
Bedenk minimaal 3 verhalen over Flevoland die jou 
trots maken en die je graag met andere jongeren 
zou willen delen. Ontwerp voor deze verhalen een 
creatieve manier waarop je ze in de ‘Flevolandse 
etalage’ kan zetten zodat jongeren ontdekken hoe fijn 
Flevoland is. 

Bovenbouw:
Om Flevolandse jongeren aan te spreken is het 
belangrijk om eerst te ontdekken waar jongeren in 
Flevoland trots op zijn. Doe hier onderzoek naar. 
Bedenk aan de hand van jouw onderzoeksresultaten 
een campagne om andere jongeren deze verhalen te 
laten ervaren. Bij een campagne hoort natuurlijk ook 
welke doelgroep je aanspreekt, welke doelen je hebt 
en uit welke activiteiten de campagne bestaat. 

Studenten:
Ontwerp een marketing- en communicatiestrategie met 
een daarbij behorend activiteitenplan om de ‘Trots op 
Flevoland’ onder jongeren in Flevoland te stimuleren 
en sterker uit te dragen. Onderzoek hiervoor eerst tot 
welke doelgroep(en) deze jongeren behoren. Werk 
de ontworpen strategie uit tot een campagneconcept 
in tekst en beeld inclusief presentatie. Maak hierbij 
gebruik van de ‘Flevoland brandguide’.

Meer informatie over deze opdracht vind je op 
omgevingsvisieflevoland.nl/themas/het-verhaal-
van-flevoland/ en visitflevoland.nl/nl

Aanmelden voor deze opdracht
Hier lees je er alles over
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Vergroenen omgeving
provinciehuis met biodiversiteit 
Vraagstuk   
In Nederland zijn de provincies verantwoordelijk 
voor natuur en de instandhouding van dier- en 
plantensoorten. Provincie Flevoland werkt aan een 
actieplan biodiversiteit 2020-2025. Aan de ene kant 
wil de provincie Flevolandse bedrijven, organisaties 
en gemeenten meer faciliteren en stimuleren om 
rekening te houden met de natuur. Aan de andere 
kant wil de provincie ook gewoon zelf het goede 
voorbeeld geven op haar eigen terreinen. 

Het provinciehuis van Flevoland in Lelystad oogt 
vanaf het station gezien redelijk groen. Maar dat de 
omgeving groen is, maakt het nog niet biodivers. Want 
een strakke grasmat, getrimde haag en een vijver 
zonder oevervegetatie trekt niet veel dieren aan. Ook 
staat er sinds vorig jaar een insectenhotel. Dit hotel 
is nu voornamelijk van symbolische waarde, omdat 
er voor insecten niet veel bloemen en planten in de 
buurt staan. 

Het doel is om de omgeving van het provinciehuis 
te vergroenen met biodiversiteit. Zodat dit ook als 
voorbeeld en inspiratie kan dienen voor andere 
organisaties in de provincie. 

Deelopdrachten
Onderbouw:
Kies je favoriete diersoort* en maak een plan om het 
terrein van het provinciehuis hiervoor optimaal in te 
richten. Houdt hierbij rekening met wat je diersoort 
eet, waar hij nestelt en of hij nog andere specifieke 
wensen heeft. 
*)  Lijst diersoorten: gierzwaluw, huismus, spreeuw, slecht-

valk, ransuil, (dwerg)vleermuis, (honing)bij, vlinder.

Bovenbouw:
Bedenk wat op het terrein van het provinciehuis 
simpele en snelle investeringen kunnen zijn die 
zorgen voor meer biodiversiteit. Denk hierbij na over 
welke diersoorten in de bebouwde kom van Lelystad 
belangrijk zijn. Gebruik ook voorbeelden van panden 
binnen de stad die al optimaal zijn ingericht voor 
biodiversiteit. 

Studenten:
Stel een biodiversiteitsplan op voor het terrein van 
het provinciehuis en betrek de directe omgeving 
(wegbermen, groenstructuren en wateren) bij het plan. 
Het plan moet de biodiversiteit een boost geven en er 
moet rekening gehouden worden met de ecologische 
en antropocentrische functies. Voordat je met deze 
opdracht begint, vraag je de lijst aan met voorwaarden 
waaraan het plan moet voldoen.  

Meer informatie over deze opdracht vind je op 
www.flevoland.nl/wat-doen-we/omgeving-(1)

Aanmelden voor deze opdracht
Hier lees je er alles over
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Opleidingen en carrière 
Vervolgopleidingen
Ben je aan de slag geweest met één van de 
opdrachten uit deze categorie en lijkt het je wel wat 
om hier in de toekomst jouw vak van te maken? Kijk 
dan eens naar deze selectie van vervolgopleidingen:

HBO
+  Community development Hogeschool Utrecht  

hbo-master
+  Bouwkunde Windesheim hbo-bachelor
+  Landscape and environment management  

Hogeschool Inholland hbo-bachelor
+  Communicatie Windesheim hbo-bachelor

WO
+  Urban environmental management  

Wageningen University research wo-master
+  Sociale geografie en planologie Universiteit Utrecht 

wo-bachelor
+  Planologie Universiteit van Amsterdam wo-master
+  Sociale geografie en Planologie Universiteit Utrecht 

wo-bachelor
+  Communicatie en life sciences  

Wageningen University research wo-bachelor

Master
+  Master urban management Hogeschool van 

Amsterdam hbo-master
+  Master of urban and area development joint degree 

Saxion hbo-master
+  Human geography and planning research 

Universiteit Utrecht wo-master

Meer informatie
Omdat er veel verschillende opleidingen zijn 
in Nederland, zou het zomaar kunnen dat jouw 
ideale opleiding niet in deze selectie stond. Voor 
een compleet overzicht van studies ga je naar: 
studiekeuze123.nl

Carrière
Ben je al toe aan jouw eerste baan? 
Voor informatie over werken bij de  
provincie Flevoland ga je naar: 
flevoland.nl/wie-zijn-we/werken-bij-flevoland
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Ontspannen in Flevoland
De provincie Flevoland heeft als doel dat bewoners en bezoekers - uit andere delen van het land 
en de wereld - kunnen genieten van de unieke natuur die Flevoland rijk is. Natuur biedt namelijk 
ontspanning in een soms drukke en veeleisende maatschappij. We willen dit bereiken door onze 
natuurgebieden zowel natuur- als mensvriendelijk in te richten.  

Bij Almere en Lelystad, op een vleugelslag 
van Amsterdam, ligt een groot en verrassend 
natuurgebied: Nationaal Park Nieuw Land. Een 
gevarieerd, waterrijk landschap waar jonge 
deltanatuur haar gang kan gaan. Toen bijna 90  
jaar geleden de Zuiderzee werd drooggelegd,  
kreeg de natuur de ruimte zich te ontwikkelen tot  
een waar vogelparadijs van internationale allure.  
Een door mensenhand gemaakt land waar we nog 
steeds aan doorbouwen. 

Nationaal Park Nieuw Land bestaat uit 4 
natuurgebieden: Oostvaardersplassen, 
Lepelaarsplassen, de Marker Wadden en een deel 
van het Markermeer. Provincie Flevoland heeft 
de ambitie deze gebieden te verbinden tot één 
toekomstbestendig ecologisch systeem, zodat 
Nederlanders ook in de toekomst van de natuur 
kunnen genieten. 

Nationaal Park Nieuw Land is voor de provincie  
ook belangrijke vanwege de maatschappelijke  
en economische stimulans voor Flevoland.  

Nu al verwelkomt Nationaal Park Nieuw Land jaarlijks 
vele honderdduizenden bezoekers uit binnen- en 
buitenland. In de toekomst kan dit oplopen naar 1 of 
wellicht zelfs 2 miljoen bezoekers.

Daarnaast vergroot Nationaal Park Nieuw Land  
de kwaliteit van leven in de metropoolregio door  
de omgeving groener, gezonder en aantrekkelijker  
te maken.

Binnen het thema Innoveren in Flevoland leggen  
we 2 actuele vraagstukken aan je voor:

+  Markerwaarddijk (N307) natuurbeleving 
voor fietsers van alle leeftijden  >

+  Uitkijkpunt Praambult natuurbeleving 
voor alle verkeersstromen >
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Markerwaarddijk (N307)  
natuurbeleving voor fietsers van alle leeftijden

Vraagstuk   
Van Almere tot aan Enkhuizen, over de volle 
lengte van het Nationaal Park Nieuw Land, vormen 
de Oostvaardersdijk en Markerwaarddijk een 
landschappelijk mooie route waardoor bezoekers 
van het open water en de natuurgebieden aan 
linker- en rechterzijde kunnen genieten. Deze route 
noemen wij de ‘50 kilometer lange parkway’ en is een 
belangrijk element in het bereiken van een van de 
hoofddoelstellingen van Nationaal Park Nieuw Land: 
royaal ruimte bieden aan natuurbeleving. 

Voor deze opdracht zoomen we in op de 
Markerwaarddijk, tussen de Houtribsluizen bij 
Lelystad tot het sluizencomplex voor Enkhuizen. 
Op de dijk ligt een 100 km-weg. Aan de voet van 
de dijk ligt een fietspad, maar deze ligt aan de 
IJsselmeerkant waardoor fietsers geen zicht hebben 
op de (nieuwe) natuur in het Markermeer. 

Wij willen ervoor zorgen dat bezoekers en 
voorbijgangers van alle leeftijden op een veilige 
manier van de mooie uitzichten kunnen genieten 
en stoppen op de mooiste plekken om de natuur 
van dichtbij te bekijken. Zodat kinderen, ouders en 
grootouders samen kunnen genieten van dit deel van 
het Nationaal Park Nieuw Land.

Deelopdrachten
Onderbouw:
Op de Markerwaarddijk - ter hoogte van Trintelhaven, 
Roadhouse Checkpoint Charlie - wil de provincie 
graag dat fietsers van alle leeftijden kunnen genieten 
van het uitzicht. Ontwerp een constructie waarmee 
fietsers van het mooie uitzicht kunnen genieten. Jouw 
ontwerp moet aantrekkelijk zijn voor en faciliteiten 
bieden aan iedere leeftijdscategorie. 

Bovenbouw:
Onderzoek welke ontwikkelingen er langs de 
Markerwaarddijk zijn, die kansen bieden voor 
natuurbeleving. Ontwerp op deze plekken 
verschillende mogelijkheden voor natuurbeleving 
die bijdragen aan de ‘Nationaal Park Nieuw Land 
ervaring’. Jouw ontwerp moet aantrekkelijk zijn voor 
en faciliteiten bieden aan iedere leeftijdscategorie. 
Denk ook aan de verkeersveiligheid. 

Studenten:
Maak een ontwerp voor een verbinding - te 
gebruiken door fietsers en automobilisten - van de 
Oostvaardersdijk met de Markerwaarddijk. Houd 
daarbij rekening met de centrale en infrastructurele 
functie van de Kop van de Knardijk. Hierbij is het van 
belang dat fietsers van alle leeftijden de ‘Nationaal 
Park Nieuw Land beleving’ kunnen ervaren. 

Ook ziet de provincie graag een kosten- en 
batenanalyse voor jouw ontwerp. Houd verder 
rekening met de verkeersveiligheid, natuurwet- en 
regelgeving en de visies die gelden voor dit gebied.

Meer informatie over deze opdracht vind je op 
flevoland.nl/dossiers/nationaal-park-nieuw-land

Aanmelden voor deze opdracht
Hier lees je er alles over
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Uitkijkpunt Praambult  
natuurbeleving voor alle verkeersstromen

Vraagstuk   
De Praambult is een plek waar bezoekers een mooi 
uitzicht hebben over het gevarieerde landschap van 
de Oostvaardersplassen. 
Momenteel wordt de Praambult vooral bezocht door 
vogelaars die zeldzame vogelsoorten willen spotten. 
Er is nu geen officiële parkeerplaats en de auto’s 
rijden waar ook voetgangers lopen.

De ambitie van Nationaal Park Nieuw Land is om de 
Praambult aantrekkelijker en beter bereikbaar te 
maken voor verschillende typen bezoekers. Het doel 
is dat zowel wandelaars, fietsers, automobilisten als 
de recreatievaart veilig naar de Praambult kunnen 
reizen om te genieten van het uitzicht.

Deelopdrachten
Onderbouw:
Ontwerp een autoparkeerplaats bij de Praambult en 
zorg ervoor dat het verkeer gescheiden is van andere 
bezoekersgroepen. Bedenk en ontwerp daarnaast 
minstens één voorziening die het voor iedere bezoeker 
aantrekkelijk maakt om naar de Praambult te komen.

Bovenbouw:
Ontwerp de ontsluiting rondom de Praambult zo 
dat de verschillende verkeersstromen (wandelaars, 
fietsers, automobilisten en recreatievaart) van elkaar 

gescheiden zijn. Houdt rekening met de faciliteiten 
die nodig zijn voor het ontvangen en stallen van 
al deze vervoersmiddelen. Bedenk en ontwerp 
daarnaast minstens 2 voorzieningen die het voor 
iedere bezoeker aantrekkelijk maken om naar de 
Praambult te komen.

Studenten:
Maak een 3D-ontwerp van de ontsluiting rondom de 
Praambult en zorg ervoor dat de volgende elementen 
hierin worden meegenomen:

1. Zorg ervoor dat de verschillende verkeersstromen 
(wandelaars, fietsers, automobilisten en 
recreatievaart) van elkaar gescheiden zijn, rekening 
houdende met de faciliteiten die nodig zijn voor het 
ontvangen en stallen van al deze vervoersmiddelen. 

2. Ontwerp 3 voorzieningen die het voor iedere 
bezoeker aantrekkelijk maken om naar de Praambult 
te komen. Eén voorziening op het stuk tussen de A6 
en de Praambult, één aan de voet van de Praambult 
en één bovenop de Praambult. Zorg dat je telkens 
een voorziening kiest en ontwerpt die past bij de 
betreffende locatie.

3. De Praambult ligt langs het spoor, waardoor 
bezoekers die de natuur willen beleven nu tussen 

draden en leidingen door kijken. Richt jullie 
ontwerp zo in, dat het verstorende effect minimaal 
is. Houd verder integraal rekening met (natuur)wet- 
en regelgeving, (bestemmings)plannen en visies die 
gelden voor dit gebied.

Meer informatie over deze opdracht vind je op 
flevoland.nl/dossiers/nationaal-park-nieuw-land

Aanmelden voor deze opdracht
Hier lees je er alles over
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Opleidingen en carrière 
Vervolgopleidingen
Ben je aan de slag geweest met één van de 
opdrachten uit deze categorie en lijkt het je wel wat 
om hier in de toekomst jouw vak van te maken? Kijk 
dan eens naar deze selectie van vervolgopleidingen:

HBO
+ Geo media design Aeres Hogeschool hbo-bachelor
+  Educatie en kennismanagement groene sector  

Aeres Hogeschool hbo-bachelor
+  Bos-en-natuurbeheer Van Hall Larenstein  

hbo-bachelor
+  Landscape and environment management 

Hogeschool Inholland hbo-bachelor
+  Tuin-en-landschapsinrichting Van Hall Larenstein 

hbo-bachelor

WO
+  Vrijetijdswetenschappen Breda University of applied 

sciences wo-bachelor
+  Sociale geografie en planologie Universiteit van 

Amsterdam wo-bachelor
+  Bos-en-natuurbeheer Wageningen University 

research wo-bachelor
+  Landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning 

Wageningen University research wo-bachelor
+  Geografie planologie en milieu Radboud Universiteit 

wo-bachelor

Master
+  Urban environmental management Wageningen 

University research wo-master
+  Sociale geografie Universiteit van Amsterdam  

wo-master
+  Leisure and tourism studies Breda University of 

applied sciences wo-master
+  Sociale planologie Rijksuniversiteit Groningen 

wo-master

Meer informatie
Omdat er veel verschillende opleidingen zijn 
in Nederland, zou het zomaar kunnen dat jouw 
ideale opleiding niet in deze selectie stond. Voor 
een compleet overzicht van studies ga je naar: 
studiekeuze123.nl

Carrière
Ben je al toe aan jouw eerste baan? 
Voor informatie over werken bij de  
provincie Flevoland ga je naar: 
flevoland.nl/wie-zijn-we/werken-bij-flevoland
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https://www.studiekeuze123.nl/opleidingen/8070-geo-media-design-aeres-hogeschool-hbo-bachelor
https://www.studiekeuze123.nl/opleidingen/7835-educatie-en-kennismanagement-groene-sector-aeres-hogeschool-hbo-bachelor
https://www.studiekeuze123.nl/opleidingen/7835-educatie-en-kennismanagement-groene-sector-aeres-hogeschool-hbo-bachelor
https://www.studiekeuze123.nl/opleidingen/3179-bos-en-natuurbeheer-van-hall-larenstein-hbo-bachelor
https://www.studiekeuze123.nl/opleidingen/3179-bos-en-natuurbeheer-van-hall-larenstein-hbo-bachelor
https://www.studiekeuze123.nl/opleidingen/1455-landscape-and-environment-management-hogeschool-inholland-hbo-bachelor
https://www.studiekeuze123.nl/opleidingen/1455-landscape-and-environment-management-hogeschool-inholland-hbo-bachelor
https://www.studiekeuze123.nl/opleidingen/3178-tuin-en-landschapsinrichting-van-hall-larenstein-hbo-bachelor
https://www.studiekeuze123.nl/opleidingen/3178-tuin-en-landschapsinrichting-van-hall-larenstein-hbo-bachelor
https://www.studiekeuze123.nl/opleidingen/7031-vrijetijdwetenschappen-breda-university-of-applied-sciences-wo-bachelor
https://www.studiekeuze123.nl/opleidingen/7031-vrijetijdwetenschappen-breda-university-of-applied-sciences-wo-bachelor
https://www.studiekeuze123.nl/opleidingen/7375-sociale-geografie-en-planologie-universiteit-van-amsterdam-wo-bachelor
https://www.studiekeuze123.nl/opleidingen/7375-sociale-geografie-en-planologie-universiteit-van-amsterdam-wo-bachelor
https://www.studiekeuze123.nl/opleidingen/1443-bos-en-natuurbeheer-wageningen-university-research-wo-bachelor
https://www.studiekeuze123.nl/opleidingen/1443-bos-en-natuurbeheer-wageningen-university-research-wo-bachelor
https://www.studiekeuze123.nl/opleidingen/1442-landschapsarchitectuur-en-ruimtelijke-planning-wageningen-university-research-wo-bachelor
https://www.studiekeuze123.nl/opleidingen/1442-landschapsarchitectuur-en-ruimtelijke-planning-wageningen-university-research-wo-bachelor
https://www.studiekeuze123.nl/opleidingen/9480-geografie-planologie-en-milieu-radboud-universiteit-wo-bachelor
https://www.studiekeuze123.nl/opleidingen/9480-geografie-planologie-en-milieu-radboud-universiteit-wo-bachelor
https://www.studiekeuze123.nl/opleidingen/10893-urban-environmental-management-wageningen-university-research-wo-master
https://www.studiekeuze123.nl/opleidingen/10893-urban-environmental-management-wageningen-university-research-wo-master
https://www.studiekeuze123.nl/opleidingen/10621-sociale-geografie-universiteit-van-amsterdam-wo-master
https://www.studiekeuze123.nl/opleidingen/10621-sociale-geografie-universiteit-van-amsterdam-wo-master
https://www.studiekeuze123.nl/opleidingen/10848-leisure-and-tourism-studies-breda-university-of-applied-sciences-wo-master
https://www.studiekeuze123.nl/opleidingen/10848-leisure-and-tourism-studies-breda-university-of-applied-sciences-wo-master
https://www.studiekeuze123.nl/opleidingen/18528-sociale-planologie-rijksuniversiteit-groningen-wo-master
https://www.studiekeuze123.nl/opleidingen/18528-sociale-planologie-rijksuniversiteit-groningen-wo-master
http://studiekeuze123.nl
http://www.flevoland.nl/wie-zijn-we/werken-bij-flevoland


Reizen in Flevoland
Goed bereikbaar zijn is één van de voorwaarden voor een prettig woon- en werkklimaat binnen de 
provincie Flevoland. Wij vinden het belangrijk dat bewoners en bezoekers gemakkelijk en zonder 
oponthoud door onze provincie kunnen reizen. 
Daarnaast ligt Flevoland centraal in het land: de snelwegen A6 en A27 vormen belangrijke 
verbindingen tussen het noorden en westen. Nóg een belangrijke reden om de doorstroming 
optimaal te regelen.

Veel van de autowegen waar bewoners en bezoekers 
van de provincie gebruik van maken, vallen onder de 
verantwoordelijkheid van de provincie. De provincie is 
verantwoordelijk voor onderhoud, verkeersveiligheid 
en een goede doorstroming. Dit doen we op allerlei 
manieren. 

Van de aanleg van rotondes tot het snoeien van 
bomen. Van het maaien van de berm tot het opnieuw 
asfalteren van de wegen. Ook zorgt de provincie 
ervoor dat er in de wintermaanden gestrooid wordt.

Daarnaast is 
de provincie 
verantwoordelijk 
voor het (door)
ontwikkelen en het 

onderhoud van vaarwegen. Vaarwegen die eerst als 
afwatering dienden, worden steeds meer prettige 
vaar- en verblijfsplekken voor toerisme en recreatie. 
De provincie wil dit graag stimuleren. Dit doen we 
door onze vaarwegen aantrekkelijker te maken, met 
bijvoorbeeld natuurvriendelijke oevers. Ook willen we 
de passantensteigers in de provincie meer verbinden 
met het wegen-, wandel- en fietsnetwerk op 
interessante plekken in Flevoland. Verder werken we 
aan een betere doorstroming bij bruggen en sluizen 
en het bevaren van de Randmeren.

Binnen het thema Reizen in Flevoland leggen we 3 
actuele vraagstukken aan je voor:

+  Verduurzamen provinciale  
infrastructuur >

+  Groot onderhoud 13 bruggen  
en 11 sluizen >

+  Smart Mobility MITC test- en 
kenniscentrum >
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Verduurzamen  
provinciale infrastructuur
Vraagstuk   
In 2018 is de CO2-uitstoot (footprint) van de 
provinciale infrastructuur over het jaar 2016 
inzichtelijk gemaakt, inclusief aanbevelingen om deze 
uitstoot te verminderen. 

In 2019 heeft de afdeling Infra een meerjarig 
Duurzaamheidsprogramma opgesteld dat zich focust 
op het reduceren van de CO2-uitstoot (49% in 2034)  
en het verminderen van het gebruik van primaire 
grondstoffen in de eigen infrastructuur (>25% in  
2027). Voorbeelden hiervan zijn het toepassen van 
circulair asfalt en beton. En de eis om de CO2-uitstoot 
tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden,  
door het gebruik van brandstof, met minimaal 50%  
te reduceren. 
Daarnaast moet de provinciale infrastructuur ook 
bijdragen aan de energietransitie en het doel van de 
provincie om in 2030 energieneutraal te zijn. 

Deelopdrachten
Onderbouw:
Breng in kaart wat de grootste veroorzakers zijn van 
CO2-uitstoot bij infrastructurele projecten en bedenk 
een innovatie waarmee wij in de toekomst CO2-
neutraal kunnen worden. 

Denk aan toepassingen op basis van de huidige 
infrastructuur. Bijvoorbeeld hoe energie opgewekt kan 
worden middels  verhardingen, groen, kunstwerken en 
vaarwegen. Of aan mogelijkheden om energieneutraal 
te worden bij de aanleg van nieuwe wegen of bij 
renovatiewerkzaamheden.

Bovenbouw:
Analyseer de bestaande footprint en bijbehorende 
aanbevelingen en ga op basis hiervan op zoek naar 
hedendaagse (en toekomstige) innovaties die ingezet 
kunnen worden om de komende jaren onze CO2-
uitstoot verder te kunnen reduceren.  

Studenten:
Waar staat het Provinciehuis Flevoland op dit moment 
als het gaat om de doelstellingen en ambities zoals 
neergelegd in de Green Deal GWW (Grond- weg- en 
waterbouw) 2.0 m.b.t. CO2-reductie? En wat moet er 
nog gerealiseerd worden om deze doelstellingen te 
behalen?

Bij inschrijving voor deze opdracht zal je een aantal 
deelvragen ontvangen zodat je het onderzoek goed 
kan uitvoeren. Binnen deze deelvragen is de Milieu 
Kosten Indicator een belangrijke factor.  

Meer informatie over deze opdracht vind je op 
www.flevoland.nl/wat-doen-we/wegen-vaarwegen-
en-openbaar-vervoer/bereikbaarheid-en-veiligheid

www.greendeals.nl/green-deals/duurzaam-gww-20

Aanmelden voor deze opdracht
Hier lees je er alles over
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https://www.flevoland.nl/wat-doen-we/wegen-vaarwegen-en-openbaar-vervoer/bereikbaarheid-en-veiligheid
https://www.flevoland.nl/wat-doen-we/wegen-vaarwegen-en-openbaar-vervoer/bereikbaarheid-en-veiligheid
https://www.greendeals.nl/green-deals/duurzaam-gww-20


Groot onderhoud  
13 bruggen en 11 sluizen

Vraagstuk   
Ongeveer 75 jaar na het droogvallen van 
de Noordoostpolder is het duidelijk dat de 
modernisering van de bruggen en de sluizen niet 
langer op zich kan laten wachten. De provincie gaat 
daarom de komende jaren aan de slag met het 
programma ‘Groot Onderhoud Bruggen en Sluizen’ 
en trekt hier ongeveer 60 miljoen euro voor uit. Het 
gaat onder meer om het renoveren of vervangen van 
sluisdeuren, brugvallen en steigers, maar ook om het 
vernieuwen van de elektrotechnische installaties. 
Sinds 2014 worden alle bruggen en sluizen op afstand 
vanuit het provinciehuis bediend, dit vraagt om 
installaties die aansluiten bij deze tijd. 

Het merendeel van de sluizen in Flevoland zijn 
aangelegd tijdens het ontstaan van de polder. De 
afmetingen van de sluizen zijn gebaseerd op de 
gangbare afmetingen van schepen van die tijd, 
maar tegenwoordig zijn de scheepsafmetingen fors 
toegenomen. In een sluis dienen de sluisdeuren 
primair om het verschil in waterstand tegen te 
houden. Indien de kerende functie wegvalt door een 
calamiteit (bijvoorbeeld een aanvaring van een schip) 
is een ramp niet te overzien. 

Daarnaast vraagt het functioneren van een sluis of 
brug energie. Alle beweegbare onderdelen van een 
sluis, zoals de aandrijving van sluisdeuren en de 
schuiven in de omloopriolen, maar ook de technische 
regelinstallatie gebruiken met name elektriciteit. Dit 
willen we graag op een meer energiezuinige manier 
inrichten. 

Deelopdrachten
Onderbouw:
Bedenk een beweegbare aanvaarbeveiliging voor een 
sluis, die ervoor zorgt dat een beroepsvaartschip 
wordt afgeremd en wordt tegengehouden zodat de 
sluisdeuren niet kunnen worden beschadigd.  Deze 
casus is met name van toepassing op de Zuidersluis 
bij Almere.

Bovenbouw:
Sluis De Blauwe Dromer tegenover Harderwijk is 
een sluis voor uitsluitend recreatievaart. In het 
vaarseizoen wordt deze sluis zoveel gebruikt, dat  
deze het hoogste stroomverbruik van alle sluizen  
in de Flevoland heeft: 30.064 kWh per jaar. 
Bedenk manieren die ervoor zorgen dat Sluis  
De Blauwe Dromer energieneutraal kan worden  
in de toekomst.

Studenten:
Bedenk manieren die ervoor kunnen zorgen dat 
sluizen in Flevoland energieneutraal kunnen worden 
gemaakt. Houd in jouw ontwerp of oplossing ook 
rekening met een vorm van aanvaarbeveiliging. Zorg 
daarnaast dat het werken en recreëren in Flevoland 
niet te veel verstoord wordt. Het is hierbij belangrijk 
dat wegen en het water bereikbaar blijven. 

Meer informatie over deze opdracht vind je op 
www.flevoland.nl/dossiers/groot-onderhoud-bruggen-
sluizen

Aanmelden voor deze opdracht
Hier lees je er alles over
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Smart Mobility 
MITC test- en kenniscentrum
Vraagstuk   
In Marknesse is een unieke combinatie te vinden van 
kennisinstellingen van internationale allure op het 
gebied van Smart Mobility. Zo zijn het Nederlands 
Lucht en Ruimtevaart Centrum (NLR) en de Duits- 
Nederlandse Windtunnels (DNW) hier gevestigd. Ook 
komt de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW) naar 
Marknesse. Tevens zijn regionale HBO- en MBO-
instellingen als Aeres, Windesheim, Hogeschool 
Arnhem Nijmegen en ROC Friese Poort, aangehaakt  
bij de ontwikkeling van het Mobiliteit en 
Infrastructuur Testcentrum (MITC).. 
  
Naast het aanbod van deze drie testfaciliteiten 
komt er nog een vierde testfaciliteit bij het MITC: 
de Digicity. Dit is een nagebootste stedelijke 
testomgeving met diverse verkeerssituaties en 
verschillende wegkantsystemen in combinatie met 
een campus. Om kennisdeling zo veel mogelijk te 
stimuleren moeten de partijen op het MITC alle 
ruimte krijgen om elkaar te treffen en samen te 
werken. Dit krijgt vorm door gedeelde faciliteiten 
in de campus. Deze campus wordt dé plek voor 
ontmoeting, kennisdeling en kruisbestuiving waar het 
gaat over ‘Smart Mobility’. 

Deelopdrachten
Onderbouw:
Ontwerp een virtueel loket met een overzicht van de 
dienstverlening van het MITC en waar klanten terecht 
kunnen met hun al hun vragen. 

Bovenbouw:
Ontwerp een virtueel loket met een overzicht van de 
dienstverlening van het MITC en waar klanten terecht 
kunnen met hun al hun vragen. Denk hierbij ook na 
over welke organisaties hierbij allemaal betrokken 
moeten zijn en welke rol zijn kunnen vervullen m.b.t. 
het ontwerpen maar ook uitvoeren van dit digitaal 
loket. 

Studenten:
Hoewel wij al veel partners binnen het MITC 
hebben, is er altijd ruimte voor nog meer nationale 
en internationale stakeholders. Onderzoek welke 
stakeholders dit zouden kunnen zijn en schrijf 
een marketingplan om deze organisaties te 
bereiken. Een virtueel loket moet onderdeel zijn 
van dit marketingplan. Dit loket moet een overzicht 
bieden van de dienstverlening van het MITC, een 
mogelijkheid tot het uitwisselen van kennis en 
het stellen van vragen voor alle (toekomstige) 
stakeholders. 

Meer informatie over dit dossier vind je op 
www.flevoland.nl/dossiers/mitc

Aanmelden voor deze opdracht
Hier lees je er alles over
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Opleidingen en carrière 
Vervolgopleidingen
Ben je aan de slag geweest met één van de 
opdrachten uit deze categorie en lijkt het je wel wat 
om hier in de toekomst jouw vak van te maken? Kijk 
dan eens naar deze selectie van vervolgopleidingen:

HBO
+ Civiele-techniek Windesheim hbo-bachelor
+ Engineering Windesheim hbo-bachelor
+ Bouwkunde Windesheim hbo-associate-degree
+  Technische bedrijfskunde Hogeschool Utrecht  

hbo-bachelor
+  Ruimtelijke ontwikkeling Windesheim hbo-bachelor

WO
+  Natuurwetenschap en innovatiemanagement 

Universiteit Utrecht wo-bachelor
+  Construction management and engineering 

Universiteit Twente wo-master
+  Maritieme techniek technische Universiteit Delft 

wo-bachelor
+  Electrical engineering Universiteit Twente  

wo-bachelor

Master
+  Earth and environment Wageningen University 

research wo-master
+  Systems and control Universiteit Twente wo-master 

Meer informatie
Omdat er veel verschillende opleidingen zijn 
in Nederland, zou het zomaar kunnen dat jouw 
ideale opleiding niet in deze selectie stond. Voor 
een compleet overzicht van studies ga je naar: 
studiekeuze123.nl

Carrière
Ben je al toe aan jouw eerste baan? 
Voor informatie over werken bij de  
provincie Flevoland ga je naar: 
flevoland.nl/wie-zijn-we/werken-bij-flevoland
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https://www.studiekeuze123.nl/opleidingen/1820-civiele-techniek-windesheim-hbo-bachelor
https://www.studiekeuze123.nl/opleidingen/7839-engineering-windesheim-hbo-bachelor
https://www.studiekeuze123.nl/opleidingen/11261-bouwkunde-windesheim-hbo-associate-degree
https://www.studiekeuze123.nl/opleidingen/1180-technische-bedrijfskunde-hogeschool-utrecht-hbo-bache
https://www.studiekeuze123.nl/opleidingen/1180-technische-bedrijfskunde-hogeschool-utrecht-hbo-bache
https://www.studiekeuze123.nl/opleidingen/9247-ruimtelijke-ontwikkeling-windesheim-hbo-bachelor
https://www.studiekeuze123.nl/opleidingen/1686-natuurwetenschap-en-innovatiemanagement-universiteit-
https://www.studiekeuze123.nl/opleidingen/1686-natuurwetenschap-en-innovatiemanagement-universiteit-
https://www.studiekeuze123.nl/opleidingen/11212-construction-management-and-engineering-universiteit
https://www.studiekeuze123.nl/opleidingen/11212-construction-management-and-engineering-universiteit
https://www.studiekeuze123.nl/opleidingen/1737-maritieme-techniek-technische-universiteit-delft-wo-b
https://www.studiekeuze123.nl/opleidingen/1737-maritieme-techniek-technische-universiteit-delft-wo-b
https://www.studiekeuze123.nl/opleidingen/1708-electrical-engineering-universiteit-twente-wo-bachelo
https://www.studiekeuze123.nl/opleidingen/1708-electrical-engineering-universiteit-twente-wo-bachelo
https://www.studiekeuze123.nl/opleidingen/10125-earth-and-environment-wageningen-university-research
https://www.studiekeuze123.nl/opleidingen/10125-earth-and-environment-wageningen-university-research
https://www.studiekeuze123.nl/opleidingen/15540-systems-and-control-universiteit-twente-wo-master
http://studiekeuze123.nl
http://www.flevoland.nl/wie-zijn-we/werken-bij-flevoland


Meedoen in Flevoland
Flevoland is jong, ligt centraal in Nederland en biedt veel ruimte voor ondernemerschap. Openstaan 
voor vernieuwing, voor een andere wijze van aanpakken is typisch Flevolands. Groei is essentieel 
in onze prille economie. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat onze bewoners participeren in de 
maatschappij. Wij geloven dat er binnen onze provincie voor iedereen een plek is. Of dit nou is om 
te studeren, wonen, werken of recreëren, in Flevoland moet het mogelijk zijn. 

In Flevoland doen wij zoveel mogelijk om te zorgen 
dat onze inwoners kunnen leren, werken en wonen. 
Zo hebben wij een Human Capital Agenda waarbinnen 
wij ons als doel stellen dat er voor alle inwoners 
van Flevoland voldoende kansen zijn op het gebied 
van scholing en werk. Een ander voorbeeld van het 
stimuleren van kennis binnen onze provincie is het 
MITC in Marknesse, een unieke combinatie van 

kennisinstellingen van internationale allure op het 
gebied van Smart Mobility. Om bij te dragen aan het 
prettig wonen in Flevoland hebben wij bijvoorbeeld 
de subsidieregeling: Leefbaar Platteland. De 
provincie wil door middel van subsidies kleinschalige 
initiatieven ondersteunen door vanuit een breed 
scala aan thema’s en onderwerpen de ontmoetingen 
en samenwerking tussen mensen te bevorderen.

Binnen het thema Meedoen in Flevoland leggen we 3 
actuele vraagstukken aan je voor:

+  Bredere doelgroep voor ‘Leefbaar 
Platteland’ >

+  Aantrekkelijke werkprovincie  
Flevoland >

+  Citizen Science leefomgeving  
Lelystad Airport >
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Bredere doelgroep   
voor ‘Leefbaar Platteland’
Vraagstuk   
Bewoners van het platteland hebben veel ideeën en 
plannen die kunnen bijdragen aan de leefbaarheid 
van hun woon- en werkgebied. De provincie wil deze 
initiatieven ondersteunen door vanuit een breed 
scala aan thema’s en onderwerpen de ontmoetingen 
en samenwerking tussen mensen te bevorderen. 
Dat kan met een financiële bijdrage, maar ook door 
initiatiefnemers te ondersteunen bij het opzetten 
of uitvoeren van een project. Denk hierbij aan 
begeleiding door deskundigen of het stimuleren 
van onderlinge kennisuitwisseling. De kerngedachte 
achter het programma Leefbaar Platteland is dat er 
een breed palet aan maatregelen wordt ingezet, om 
vanuit de bewoners de sociale cohesie en ruimtelijk-
toeristische ontwikkelingen van het platteland te 
ondersteunen.

De ervaring leert dat indieners van initiatieven veelal 
bestaan uit creatieve, goed opgeleide, initiatiefrijke 
mensen, die over voldoende vrije tijd, kennis en 
netwerk beschikken om een project op te zetten 
en/of uit te voeren. Het gevolg daarvan is dat een 
fonds of programma als Leefbaar Platteland, op 
uitzonderingen na, vooral deze actieve vrijwilligers 
aanpreekt en geen goede afspiegeling vormt van de 
maatschappij.

Deelopdrachten
Onderbouw:
Bedenk een jongerenproject dat past binnen Leefbaar 
Platteland (dit is het vervolg op Fonds Leefbaarheid 
2017-2019). Welke obstakels kom je tegen bij het 
uitwerken van je projectplan? Wie zou je erbij moeten 
of willen betrekken? Ofwel: hoe kan de provincie 
helpen om je project tot een geslaagd project te 
maken?

Bovenbouw:
Kies een specifieke doelgroep die zelden initiatieven 
indient en maak een helder plan waarin je omschrijft 
hoe de provincie kan helpen bij het wegnemen van 
obstakels die mensen tegenhouden een initiatief in 
te dienen of uit te voeren in het kader van Leefbaar 
Platteland. Denk daarbij niet alleen aan hoe deze 
mensen kunnen worden bereikt, maar ook aan de 
achterliggende redenen waarom zij geen initiatief 
indienen of dat misschien lastig vinden. Kijk hierbij 
ook naar wat er allemaal nodig is voor een bewoner 
om van een idee een plan te maken en dit uiteindelijk 
zelfs uit te voeren.

Studenten:
Breng in kaart wat binnen het programma Leefbaar 
Platteland een goede afspiegeling is van de 
Flevolandse plattelandsbewoners en vergelijk dit 
met de bewoners die nu gebruik maken van het 
programma Leefbaar Platteland (en de voorloper 
daarvan: Fonds Leefbaarheid). Welke factoren zorgen 
ervoor dat bepaalde doelgroepen buiten de boot 
vallen? Maak een plan hoe de provincie ervoor zou 
kunnen zorgen dat ook deze doelgroepen worden 
geactiveerd om mee te doen aan het programma.

Aanmelden voor deze opdracht
Hier lees je er alles over
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Aantrekkelijke werkprovincie   
Flevoland
Vraagstuk   
Flevoland is vooral een woonprovincie. Veel inwoners 
werken buiten Flevoland (52% van de werkende 
inwoners), bijvoorbeeld in de regio Zwolle, of in  
de regio Amsterdam. Daarnaast heeft Flevoland  
veel mbo- en laagopgeleide inwoners. Er zijn weinig 
grote bedrijven, veel kleine MKB-bedrijven en ook  
het aantal banen voor hbo of wetenschappelijk 
opgeleide mensen is beperkt. Flevoland heeft pas 
sinds 2010 twee hogescholen: Windesheim Almere  
en Aeres Almere. 

De provincie Flevoland wil graag meer 
werkgelegenheid in Flevoland, zodat inwoners dicht 
bij huis in Flevoland kunnen werken. De plannen 
om o.a. dit te stimuleren worden benoemd in de 
Human Capital Agenda. ‘Talent kleurt Flevoland’ is 
bijvoorbeeld onderdeel van deze Human Capital 
Agenda. Om de werkgelegenheid te stimuleren is het 
nodig dat onderwijs en arbeidsmarkt goed op elkaar 
aansluiten. Bedrijven vestigen zich graag op plaatsen 
waar voldoende goed opgeleid personeel is. Plaatsen 
waar kennis is (bijvoorbeeld onderwijsinstellingen) 
en talent. Daarom wil de provincie ook graag talent 
ontwikkelen en behouden. Talentvolle studenten die 
bedrijven verder kunnen brengen met nieuwe ideeën 
en het ontwikkelen van nieuwe producten. 

Deelopdrachten
Onderbouw:
Voor Flevoland is de sector technologie erg 
belangrijk. Daarom willen wij graag dat leerlingen en 
studenten in Flevoland enthousiast worden over dit 
onderwerp en ook een vervolgopleiding of baan in de 
technologie kiezen. Wat kunnen wij als provincie doen 
om jongeren enthousiast te maken voor het werk 
binnen deze sector?

Houd er ook rekening mee of er wel voldoende 
bedrijven zijn in Flevoland die banen kunnen bieden. 
En met het feit dat technologie - bijvoorbeeld 
robotisering - snel verandert.  

Bovenbouw:
Door de huidige coronacrisis hebben veel jonge 
mensen in Flevoland onder de 27 jaar hun baan 
verloren. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit talent 
niet verloren gaat? En er weer genoeg banen ontstaan 
zodat deze jonge mensen genoeg kansen hebben op 
scholing en werk binnen Flevoland?  

Studenten:
Wij willen als provincie een Human Capital beleid 
dat gericht is op toekomstige ontwikkelingen binnen 
Flevoland. Ook is het binnen dit beleid belangrijk dat 
wij de nasleep van de huidige coronacrisis meenemen 
zodat hierdoor niet nog meer banen verloren gaan. 
Ontwerp een plan waarbinnen duidelijk wordt waar 
de provincie de komende jaren het best op kan 
inzetten. Neem in je plan ook een begroting op van 
de kosten van de activiteiten.

Meer informatie over dit dossier vind je op 
www.flevoland.nl/wat-doen-we/economie/goed-
geschoolde-beroepsbevolking

Aanmelden voor deze opdracht
Hier lees je er alles over
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Citizen Science 
leefomgeving Lelystad Airport
Vraagstuk   
In 2008 is besloten om een deel van de vluchten 
te verplaatsen van Schiphol naar Eindhoven en 
Lelystad. De doorgroei van Lelystad Airport als 
overloopluchthaven van Schiphol is belangrijk voor 
Nederland, de Metropoolregio Amsterdam (MRA) 
en de ontwikkeling van de regio Flevoland: o.a. 
voor economie, werkgelegenheid, onderwijs en 
bereikbaarheid. 

Provincie Flevoland werkt samen met gebiedspartijen, 
waaronder Lelystad Airport, Lelystad Airport 
Businesspark (LAB), Gemeente Lelystad en de 
Lelystadse Boer. Ook kijken wij hoe we het gebied 
rondom de luchthaven zo duurzaam en circulair 
mogelijk maken. Bij de ontwikkelingen die gaan 
over de inrichting van de leefomgeving, willen 
wij ook bewoners betrekken. Dit noemen we 
bewonersparticipatie.

In deze opdracht richten we ons specifiek op één 
vorm van bewonersparticipatie: Citizen Science. Dit 
is onderzoek dat in zijn geheel of gedeeltelijk door 
burgers of niet-professionele wetenschappers wordt 
uitgevoerd.

Deelopdrachten
Onderbouw:
Ontwikkel een manier waarop omwonenden dichtbij 
Lelystad Airport en nabij de vliegroutes op een 
betrouwbare manier geluid kunnen meten, waarbij de 
resultaten vergelijkbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan 
een app, eventueel gecombineerd met een eenvoudig 
zelf te installeren microfoon.

Bovenbouw:
Onderzoek welke groep burgers geschikt kan zijn 
om deel te nemen aan Citizen Science en ontwikkel 
voor deze groep burgers een betrouwbare manier om 
geluid te meten, waarbij de verschillende resultaten 
betrouwbaar en vergelijkbaar zijn. Denk bijvoorbeeld 
aan een app, eventueel gecombineerd met een 
eenvoudig zelf te installeren microfoon. 

Studenten:
Ontwikkel voor een zelfgekozen maatschappelijk 
relevant onderwerp (geluidsmetingen uitgesloten) 
betreffende Lelystad Airport een manier om Citizen 
Science te gebruiken en zo betrouwbare metingen 
en resultaten te verzamelen. Het is belangrijk dat 
de verschillende metingen met elkaar te vergelijken 
zijn. De data dienen ook op een praktische manier 
beschikbaar en inzichtelijk te zijn voor deelnemende 
burgers. 

Meer informatie over deze opdracht vind je op 
flevoland.nl/dossiers/lelystad-airport

Aanmelden voor deze opdracht
Hier lees je er alles over
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Opleidingen en carrière 
Vervolgopleidingen
Ben je aan de slag geweest met één van de 
opdrachten uit deze categorie en lijkt het je wel wat 
om hier in de toekomst jouw vak van te maken? Kijk 
dan eens naar deze selectie van vervolgopleidingen:

HBO
+  Hbo ict Hanzehogeschool Groningen hbo-bachelor
+  Communication-and-multimedia-design  

Han University of applied sciences hbo-bachelor
+  Bedrijfskunde Hogeschool Utrecht hbo-bachelor
+  Commerciele economie Windesheim  

hbo-associate-degree

WO
+  Marketing Vrije Universiteit Amsterdam wo-master
+  Economie en bedrijfseconomie Erasmus Universiteit 

Rotterdam wo-bachelor

Master
+  Marketing analytics Tilburg University wo-master
+  Master of urban and area development joint degree 

Saxion hbo-master
 

Meer informatie
Omdat er veel verschillende opleidingen zijn 
in Nederland, zou het zomaar kunnen dat jouw 
ideale opleiding niet in deze selectie stond. Voor 
een compleet overzicht van studies ga je naar: 
studiekeuze123.nl

Carrière
Ben je al toe aan jouw eerste baan? 
Voor informatie over werken bij de  
provincie Flevoland ga je naar: 
flevoland.nl/wie-zijn-we/werken-bij-flevoland
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Aanmelden en contact 
Meld je aan door een motivatiemail te sturen naar 
talentkleurt@flevoland.nl. Vermeld daarbij je naam 
(van jezelf of je hele groepje), je onderwijsinstelling, 
welke deelopdracht je wilt doen en waarom. 

Na acceptatie van je aanmelding krijg je een 
informatiepakket van je opdrachtgever. 

Je werkt de opdracht uit en zorgt voor een pakkende 
eindpresentatie. Aan het eind van het schooljaar zijn 
de beste ideeën te zien op een Talent kleurt Flevoland 
expositie. 

Meer informatie over Talent kleurt Flevoland en de 
download van het vraagstukkenboekje vind je op
www.flevoland.nl/dossiers/talent-kleurt-flevoland

Heb je vragen over het programma Talent  
kleurt Flevoland? Neem contact op via  
talentkleurt@flevoland.nl
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