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Dit carrièreblad is ontwikkeld in het kader van de projecten NBS Phase 2 en STE(A)M IT. De NBS-pilot werd opgestart en gefinancierd door het Directoraat-generaal Onderzoek en Innovatie van de 
Europese Commissie, en European Schoolnet overziet de interviews en het maken van de NBS-carrièrebladen met ondersteuning van VO EUROPE (https://www.vo-group.be/nl). Het in dit document 
gepresenteerde werk heeft ook financiering ontvangen van het ERASMUS+-programmaproject STE(A)M IT van de Europese Unie (subsidieovereenkomst 612845-EPP-1-2019-1- BE-EPPKA3-PI-
FORWARD), gecoördineerd door European Schoolnet. De organisator is als enige verantwoordelijk voor de inhoud van het document. Deze inhoud is geen weergave van de mening van de Europese 
Unie of het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur, die niet verantwoordelijk zijn voor enig gebruik van de hierin beschreven informatie. 

 

Carrièreblad: onderzoeker in op de natuur 
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Ik ben milieu-ingenieur met een doctorsgraad in de biotechnologie en ik werk als onderzoeker bij het 

CIIMAR-Interdisciplinary Center for Marine and Environmental Research aan op de natuur gebaseerde 

oplossingen (NBS). Ik ben gasthoogleraar aan de University of Saint Joseph (Macau SAR, China) en aan 

de universiteit van Porto (Portugal). Al vroeg integreerde ik projecten die met NBS te maken hadden in 

verschillende contexten. Onlangs was ik betrokken bij de projecten “Ecological and Integrated 

Sanitation-ECOSAN”, “Nature-Based Solutions for a Cleaner and Safer Macao” en bij de “COST Action 

CA17133 - Implementing Nature-Based Solutions for Creating a Resourceful Circular City.” Ook heb ik 

deelgenomen aan diverse projecten aan onderwijs voor duurzaamheid. Ik ben senior raadslid van de 

orde van ingenieurs (regio noord) en vicevoorzitter van de nationale Portugese associatie van groene 

daken. Ik ontwikkel een actieve rol in milieuonderwijs en de betrokkenheid met verenigingen, bedrijven 

en gemeentes op het gebied van NBS en beperking van en aanpassing aan klimaatverandering.   

 

 

Mijn baan als onderzoeker richt zich op de ontwikkeling van op de natuur gebaseerde oplossingen (NBS), 

zoals groene daken en wanden of gebouwde en drijvende wetlands, als antwoord op maatschappelijke 

problemen in overeenstemming met de duurzame-ontwikkelingsdoelen. NBS voorzien in het efficiënte 

gebruik van hulpbronnen voor de duurzaamheid van gebieden en als hulpmiddel voor aanpassing aan 

en beperking van klimaatverandering. Hiervoor is 'werken met de natuur' in meerdere dimensies nodig 

en ook een solide STEM-kennisbasis. Ik integreer diverse programma's om bedrijfsmodellen te testen 

voor technologieën die op universiteiten zijn ontwikkeld. Ik heb drie actielijnen wat betreft NBS: 

wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en betrokkenheid met associaties. Ik werk samen met 

onderwijsinstellingen, gemeentes, bedrijven en associaties. Mijn STEM-achtergrond heeft me de 

vaardigheden gegeven om op het hoogste niveau te presteren in het traject dat ik heb gevolgd.  

 

 

Ik heb altijd al belangstelling gehad voor milieu-onderwerpen en de dynamiek en interacties van de 

natuur. Ik wilde iets goeds doen voor de samenleving, iets wat ik met passie en plezier kon doen. Mijn 

oma liet me zien wat milieutechniek was en de mogelijke trajecten die ik na de universiteit kon volgen. 

Cristina Calheiros (onderzoeker en hoogleraar, CIIMAR) 
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Later ontdekte ik de wereld van wetenschappelijk onderzoek en het werk aan op de natuur gebaseerde 

oplossingen. Ik verwezenlijkte het potentieel dat ik had door te innoveren, kennis op te doen en door 

te geven aan anderen door samenwerking en lesgeven.  

 

 

Mijn typische werkdag begint met een update over lopende experimenten en projecten met collega's 

en studenten. Ik doe veel veldbemonsteringscampagnes op experimentele locaties waar NBS worden 

toegepast en ik werk in het laboratorium. Ik geef lessen en colleges over NBS aan de universiteit, en ik 

ga naar basisscholen om met leerkrachten en leerlingen aan dit onderwerp te werken. Vaak geef ik 

cursussen voor analisten die bij gemeentes werken en voor het grote publiek. Andere activiteiten zijn 

vergaderingen met internationale partners die aan lopende projecten deelnemen, bijblijven met de 

wetenschappelijke literatuur en internationale congressen bezoeken. Ook ben ik betrokken bij 

meerdere bewegingen voor onderwijs en duurzaamheid en werk ik aan de promotie van NBS en 

oplossingen voor beperking van en aanpassing aan klimaatverandering.  

 

 

Na de middelbare school wist ik niet wat ik zou gaan doen. Maar mijn fascinatie om het aardsysteem te 

begrijpen, de impact van menselijke activiteit en wat er gedaan kan worden om die te minimaliseren of 

vermijden maakte dat ik milieutechniek ging studeren. Ik liep stage in het Verenigd Koninkrijk op het 

gebied van fytoremediatie van verontreinigde bodems, waardoor ik een overzicht kreeg van hoe het 

was om 'met de natuur te werken', van het potentieel van internationale ervaringen en de kracht van 

samenwerking en kennisuitwisseling. Daarna promoveerde ik in de biotechnologie aan de Portugese 

katholieke universiteit en deed ik twee postdoctorale opleidingen in NBS toegepast op waterbeheer, -

behandeling en -hergebruik. Ik probeer altijd op de hoogte te blijven van de nieuwste vorderingen in de 

wetenschap en technologie door te netwerken en naar gevorderde cursussen en congressen te gaan. 

Hierdoor heb ik een holistisch beeld van het aardsysteem gekregen en kon ik zien hoe ik aan de 

samenleving kan bijdragen voor een duurzamere toekomst. Mijn carrière heeft een interdisciplinaire 

benadering gevolgd, waarin natuurwetenschap, technologie, techniek en wiskunde (STEM) altijd 

aanwezig en onderling verbonden waren. 

 

 

Belangrijkste vaardigheden op professioneel niveau 

EEN TYPISCHE WERKDAG 

 

STUDIE EN CARRIÈRE 

 

BELANGRIJKSTE VAARDIGHEDEN 
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Analytische vaardigheden: het is belangrijk om de nieuwste ontwikkelingen op je onderzoeksgebied te 

volgen. Het is wenselijk om analytische instrumenten en gegevensanalyse goed te beheersen. Kritisch 

denken en geweldige vaardigheden in problemen oplossen zijn ook een must.  

Technische vaardigheden: Onderzoekers aan NBS moeten een praktische en hands-on-benadering 

hebben als het gaat om de dagelijkse uitdagingen die ze moeten aanpakken.    

Bedrijfsmatig: op het niveau van NBS-toepassingen kon ik door bedrijfsverhalen te vertellen de 

oplossingen opschalen en herhalen, en het concept op belanghebbenden en besluitvormers 

overbrengen. Ik heb ook diverse onderscheidingen gekregen voor de ideeën over de toepasbaarheid 

van NBS. 

Communicatie: de sleutel tot succes is om open te zijn voor samenwerking met mensen. Om mijn werk 

en onderzoeksresultaten te verspreiden heb ik ook gewerkt aan mijn vaardigheden in spreken in het 

openbaar en schrijven.  

Informatietechnologie: de vaardigheid om gegevens te beheren via grafische computervoorstellingen is 

ook belangrijk, vooral als je je bevindingen in technische rapporten, publicaties en leermiddelen wilt 

zetten. 

Management: het is belangrijk om je studenten en team gemotiveerd te houden. Daarnaast moet je 

onderzoek goed gepland zijn om de verwachte resultaten te behalen en om het beste uit de beschikbare 

middelen te halen.  

Marketing: tegenwoordig zijn strategische wetenschapspromotie op verschillende kanalen (sociale 

media, televisie, kranten enz.) en binnen een gevestigd netwerk heel belangrijk om je wetenschappelijke 

vorderingen te verspreiden. Dit moet op een inclusieve, toegankelijke en voor iedereen begrijpelijke 

manier gebeuren.   

Persoonlijke en sociale vaardigheden: 

Motivatie en veerkracht:  een onderzoek op het gebied van NBS moet gemotiveerd zijn en veerkrachtig 

als het gaat om tegenvallers, de kracht hebben om door te gaan als dingen niet gaan zoals gepland.  

Nieuwsgierigheid en creativiteit: Het is belangrijk om open te staan voor ontdekking en om creativiteit 

in te zetten om innovatieve oplossingen te vinden. 

Teamwork-mentaliteit: alleen door in teams samen te werken, met ethiek, is het mogelijk om de ideeën 

in de praktijk te brengen en te laten werken.  

Zelfdiscipline: met werkdiscipline en een hoge mate van organisatie kun je interdisciplinair werk 

verwezenlijken.   

Productiviteit en verantwoordelijkheid: als je aan je werk toegewijd bent, komt daar hoge productiviteit 

en uitstekend onderzoek uit voort.  

Initiatief: als onderzoeker in NBS moet ik proactief zijn in denken en het ontwerpen van oplossingen 

voor maatschappelijke uitdagingen en behoeften, in overeenstemming met de duurzame-

ontwikkelingsdoelen.  
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Iemand met mijn vaardigheden kan op een universiteit werken, als docent of als onderzoeker; in de 

consultancy om advies te geven en diensten te verlenen op het gebied van milieuonderwijs en onderwijs 

voor duurzaamheid; in de private sector als expert in milieubiotechnologie en -techniek; in de publieke 

of private sector aan waterbeheer, vast-afvalbehandeling en ecosysteembehoud en -herstel – van 

implementatie tot operationele en onderhoudsaspecten; bij lokale gemeentes werkend aan 

milieukwesties; en bij de strategische planning van beperking van en aanpassing aan 

klimaatverandering.  

 

 

Als je in het wetenschappelijk onderzoek aan NBS werkt, moet je een interdisciplinaire benadering 

hebben omdat je voor het 'werken met de natuur' een holistische blik moet hebben. Dus is de grote 

uitdaging om met verschillende achtergronden, kennis en meningen om te gaan om een oplossing te 

ontwikkelen en onderzoeken. Daarnaast is het werk in wetenschappelijk onderzoek ook uitdagend 

omdat er veel onzekerheid is over de resultaten van je experimenten en proeven, maar dit maakt het 

ook wel zo spannend en fascinerend. Je voelt dat je bijdraagt aan iets nuttigs en zinvols. 

 

 

Als je wilt ontdekken wat je na de middelbare school wilt doen, welke studie je kiest, moet je vanbinnen 

kijken en erachter proberen te komen wat je leuk vindt, waar je plezier aan beleeft en waar je passie 

ligt. Zo kun je bedenken hoe je aan een betere wereld kunt bijdragen en je stempel kunt drukken. Wees 

nieuwsgierig, wees ruimdenkend, en als belangrijkste: praat met mensen met verschillende 

achtergronden. Zo zul je diverse blikken krijgen op verschillende trajecten en carrières, die je de weg 

zullen wijzen. Telkens als er op je school lezingen georganiseerd worden of bezoekers komen, zie die 

dan als kansen om andere realiteiten te leren kennen en inzicht te krijgen in wat er in de wereld gebeurt. 

Geloof altijd in je dromen en verwezenlijk ze. 

 

 

Probeer je leerlingen/kinderen waar mogelijk bekend te maken met diverse professionals op 

verschillende gebieden, zodat ze het arsenaal aan keuzes kunnen zien. 

CARRIÈREVOORUITZICHT 

UITDAGINGEN 

JE ADVIES AAN LEERLINGEN 

JE ADVIES AAN LEERKRACHTEN EN OUDERS 
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Wees actief in het identificeren van hun potentieel, ondersteun en begeleid ze in het hele proces en 

breng het beste in ze boven. Daarnaast is het belangrijk om ze aan te moedigen te investeren in hun 

vorming, onderwijs en vaardigheidsontwikkeling. Als ze de kans krijgen zullen ze zichzelf beter leren 

kennen en vertrouwen hebben in de toekomst die ze kiezen. 

 

 

Profiel van Cristina Calheiros: https://www.cienciavitae.pt/portal/en/5D10-BCF9-05F6 

Openbare lezing over NBS voor water in steden: http://ise.usj.edu.mo/events-calendar/public-lecture-

nature-based-solutions-for-water-in-cities/ 

Een COST Action over circulaire steden en NBS: https://www.youtube.com/watch?v=eN0Bjt9RTyQ 

CIIMAR – NBS voor promotie van waterbeheer en ecosysteemdiensten: 

https://www.portoprotocol.com/case-studies/ciimar-nature-based-solutions-for-water-management-

and-ecosystem-services-promotion/ 

ANCV (de Portugese nationale associatie van groene daken): https://www.greenroofs.pt/ 

Widening Interdisciplinary Sustainability Education (WISE): http://wiseproject.info/ 

Partnership for Sustainable Development and Social Innovation (PASSION): 

http://passion.civitas.edu.pl/  

Geoethics Outcomes and Awareness Learning (GOAL): https://goal-erasmus.eu/  

 

 

 

De vertaling is verzorgd door Scientix, gefinancierd door het H2020-programma voor onderzoek en 

innovatie van de Europese Unie – project Scientix 4 (subsidieovereenkomst 101000063), gecoördineerd 

door European Schoolnet (EUN). De inhoud van dit document valt onder de verantwoordelijkheid van 

uitsluitend de organisator en vertegenwoordigt niet de mening van de Europese Commissie (EC), en de 

EC is niet verantwoordelijk voor welk mogelijk gebruik dan ook van de beschreven informatie. 
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