
 

 
 

 

 

 

 

 

Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) 

 

In samenwerking met het Koninklijk Belgisch Instituut voor 

Natuurwetenschappen (KBIN) 

 

zoekt  

 

een stagiair(e)  

Keverdiversiteit in België 

 

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

 

 
 

 

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 ‘Keverdiversiteit in België’ met standplaats VAC Herman Teirlinck te 

Brussel. 

 

In België of Vlaanderen is er geen overzicht voorhanden van welke keversoorten 

voorkomen, een overzicht uit 1900 is sterk gedateerd. In de literatuur willen we nagaan 

welke soorten nieuw werden gemeld voor de Belgische fauna. Om wat voor soorten gaat het 

(taxonomische groep, voedsel/ecologie, habitat, grootte)? Zijn het overwegend invasieve 

exoten, zuiderse immigranten of kleine kevers die eerder over het hoofd werden gezien? Via 

het screenen van publicaties in een gericht aantal entomologische tijdschriften en 

overzichtspublicaties willen we de meldingen van de laatste 120 jaar in beeld krijgen om een 

meer up to date overzicht te krijgen. 

 

Er is een voorkeur voor langere stages. 

 

Voldoe je aan onderstaande vereisten, contacteer dan Arno Thomaes 

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

 

 Enige kennis met taxonomie en entomologie 

 

 Taalvaardigheden: goede kennis Nederlands en Frans 

 

 

 

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 
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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. 


