
 

 
 
 
 
 
 
 

Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) 
 

zoekt  
 

een stagiair(e)  
‘Monitoring van vossenlintworm in muskusratten' en 'Management 

of Invasive Coypu and Muskrat in Europe (MICA)’ 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 

 
 
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 Faunabeheer en Invasieve Soorten zoekt een student om mee te werken aan de 
projecten 'Monitoring van vossenlintworm in muskusratten' en 'Management of Invasive 
Coypu and Muskrat in Europe (MICA)' met standplaats te Gaverstraat Geraardsbergen. 
 
Periode:  
 
Minimumduur van de stage is drie weken in de periode september – november 2022, waarbij 
de student minstens twee dagen per week beschikbaar is. 
 
Voorgestelde werkzaamheden in kader van stage: 
 
Het merendeel van je takenpakket zal bestaan uit labowerk waarbij muskusratten 
gedissecteerd worden met oog op het inventariseren van de aanwezige parasieten en 
reproductieve systemen.  
Daarnaast zal je helpen met de identificatie van soorten op camerabeelden in kader van het 
Life MICA project. 
 
 
 
Voldoe je aan onderstaande vereistenen en heb je interesse, contacteer dan Emma 
Cartuyvels (emma.cartuyvels@inbo.be): 
 

• Ervaring met labowerk is een pluspunt 
• Taalvaardigheden: goede kennis Nederlands of Engels 

 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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