
Eindtermen examen Natuurmanagement – specialisatie 
beleidsadviseur (10/9/2016) 
 
In dit document vind je de te kennen leerstof per thema voor het examen Natuurmanagement – 
specialisatie beleidsadviseur dat plaatsvindt op 10 september 2016 te Brussel. 
 

Onderdeel Natuurstreefbeelden en beheer 

Natuurstreefbeelden (beleidsadviseur) 

 Per natuurstreefbeelden van bos en grasland een aantal kenmerkende soorten kennen, 

zowel fauna als flora 

 Per natuurstreefbeeld van bos en grasland de abiotische randvoorwaarden en de 

ecohydrologie kennen 

 Per natuurstreefbeeld van bos en grasland de toegepaste beheertechnieken kennen met hun 

voordelen en nadelen. 

 Voor een aantal natuurtreefbeelden enkel een kort omschrijving kennen 

Natuurbeheerplan en kaartmateriaal 

 De 4 types van beheerplan kennen en het verschil tussen de types kunnen uitleggen 

 Voorbeelden kunnen geven van ecologische, economische en sociale doelen voor een 

beheerplan. 

 De termen PDCA-cyclus en  adaptiefbeheer  kennen en kunnen duiden met een voorbeeld 

 De termen, inrichtingsbeheer, omvormingsbeheer, herstelbeheer en onderhoudsbeheer 

kennen en kunnen duiden met voorbeelden. 

 Een doel van een beheerplan SMART kunnen omschrijven 

 De termen factoren (invloeden) en kenmerken begrijpen en kunnen toepassen bij het 

omschrijving van een doel voor een beheerplan. 

 De termen inventarisatie en beheeropvolging kennen en het verschil duidelijk kunnen 

omschrijven en duiden met voorbeelden. 

 De verschillende aandachtspunten bij het opstellen van een goede beheeropvolging kennen. 

 Voorbeelden kunnen geven van opvolging beheerwerken, opvolging abiotische kenmerken 

en opvolging biotische kenmerken en deze opvolging kunnen koppelen aan een specifiek 

doel van een beheerplan. 

 De BWK-code en het habitattype van een perceel kunnen opzoeken via geopunt 

 De BWK-codes en habitatcodes begrijpen met behulp van de nodige documenten en/of 

online informatie 

 Van een aantal te kennen natuurstreefbeelden zelf de BWK-code en het habitattype kunnen 

bepalen met behulp van de nodige documenten. 

Bosbeheer (beleidsadviseur) 

 De belangrijkste boomsoorten kunnen herkennen in zomer en winter. 

 Een dunning kunnen evalueren in functie van de gestelde doelen. 



 Een onderbouwde evaluatie kunnen maken uit verschillende exploitatiemethoden 

naargelang een gegeven bossituatie en gesteld doel. 

 Kunnen uitleggen onder welke omstandigheden wel dan niet geëxploiteerd mag worden 

vanwege bodemschade. 

 Kunnen toepassen van de schoontijd volgens het kader van ANB. 

 Een onderbouwde uitspraak kunnen doen over de kapbaarheid (eindkap) van een 

bosbestand. 

 De verschillende verjongingsmethodes kunnen toelichten en weten op welke punten deze 

van elkaar verschillen. 

 Maatregelen voor de bescherming van een bosverjonging tegen wildschade kunnen 

suggereren. 

Onderdeel communicatieve vaardigheden 

Communicatieve vaardigheden (beleidsadviseur) 

 Inzicht krijgen in de driehoek ‘ANB beleid – wetgeving – Klant’ 

 ANB beleid en wetgeving op een bevattelijke manier kunnen overbrengen aan de klant 

 Belanghebbenden kunnen overtuigen om niet enkel de wetgeving toe te passen, maar ook 
het ANB beleid te ondersteunen 

 Een helder, beargumenteerd advies kunnen schrijven in het kader van schriftelijke 
procedures 

Onderdeel natuurwetgeving 

Natuurwetgeving, adviezen en subsidies 

Beleidsadviseurs in spe kunnen het volgende: 

 weten waar de actuele versies van de wet- en regelgeving gevonden kan worden; 

 weten welke de verschillende procedures zijn bij de verschillende vergunningsaanvragen; 

 weten waar de procedures en richtlijnen kunnen teruggevonden worden. 

 

Inzake ruimtelijke ordening, moet het volgende gekend zijn: 

 opzoeken bestemmingsplannen 

 interpretatie van de verschillende bestemmingscategorieën  

 interpretatie van de bestemmingsvoorschriften 

 de handelingen (relevant binnen de sector) die vergunningsplichtig zijn en de 

vrijstellingen van de vergunningsplicht 

 in staat zijn om een gemotiveerd advies te formuleren bij stedenbouwkundige 

vergunningsaanvragen (zoals o.a. bij cases over het kappen van bomen buiten bossen, 

het plaatsen van constructies of het wijzigen van het reliëf) 

 

Inzake natuurbehoud en –beheer, moet het volgende gekend zijn: 

 beheerplannen interpreteren (zowel de nog bestaande beheerplannen als de 

toekomstige beheerplannen) en adviseren;  



 de begrippen zorgplicht, integratiebeginsel, horizontale maatregelen, VEN, IVON, SBZ, 

IHD, habitatrichtlijn, vogelrichtlijn, multifunctionaliteit, natuurtoets, verscherpte 

natuurtoets, zoekzone, managementplan, programma N-2000, passende beoordeling 

kunnen uitleggen. 

 bepalen welke vegetatietypes aan de definitie van het Bosdecreet voldoen 

 kunnen opzoeken welke vegetaties beschermd zijn en welke regelgeving van toepassing 

is 

 in staat zijn om een gemotiveerd advies te formuleren bij aanvragen voor machtigingen 

i.h.k.v. het Bosdecreet en bij de natuurvergunningsaanvraag; 

 ontbossingsdossiers kunnen beoordelen: berekening boscompensatie en 

adviesverlening; 

 kunnen werken met de voortoets 

 kunnen werken met de zoekzone-kaart en de natuurdoelenkaart 

 

Inzake jacht- en soortenbeleid: 

 kennis van de jacht- en soortenwetgeving 

 kunnen herkennen van jachtwildsoorten  

 begrippen  wildbeheereenheid, afschotplan, soortbeschermingsplan, schaderegeling 

kunnen uitleggen 

Onderdeel veldoefening 

Veldoefening beheerplan 

 toepassen van de kennis van de verschillende lessen 

 integreren van de kennis van de verschillende lessen in één oefening 

 kunnen samenwerken in groep 

Onderdeel soortherkenning 

 de te kennen soorten kunnen herkennen in het veld of op basis van een afbeelding 

 een aantal boomsoorten ook kunnen herkennen via winterkenmerken 

 al de te kennen soorten vind je in de excel via volgende link 

http://ecopedia.be/data/documenten/natuurmanagement/te_kennen_soorten_beleid.xlsx 

Eindtermen cursus natuurmanagement basis 

Let op ook alle eindtermen van natuurmanagement basis moeten nog gekend zijn. Deze eindtermen 

vind je via deze link 

http://www.inverde.be/content/Natuurmanagement/2015_Eindtermen_examen_natuurmanageme

nt_basis.pdf 
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