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Domeinspecifieke leerresultaten van de opleiding:
1. Een verdiepende kennis van en inzicht hebben in de levende materie, en in de relatie
tussen de levende en niet-levende materie, met een verder uitgediepte kennis in
minstens één van de subdisciplines binnen de biologie.
2. Op geïntegreerde manier verdiepende kennis binnen subdisciplines verwerven en
nieuwe kennis op verschillende biologische organisatieniveaus opvolgen en
probleemgestuurd toepassen.
3. Een gestructureerde aanpak voorstellen voor een complexe vraagstelling binnen het
fundamenteel en/of toegepast onderzoek in de biologie, steunend op wetenschappelijke
onderzoeksmethoden.
4. Op zelfstandige wijze gepaste data-analyse methoden selecteren en toepassen met het
oog op een wetenschappelijk gefundeerde conclusievorming.
5. Een geavanceerde kennis van theorieën en modellen, concepten en processen
aanwenden in het werken met complexe biologische data.
6. Zelfstandig waarnemingen verrichten en geavanceerde analyses uitvoeren binnen een
labo - en veldomgeving. Bestaande onderzoeksmethodes kritisch toepassen en indien
nodig optimaliseren.
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7. Een uitgebreide literatuurstudie uitvoeren en de informatie evalueren, assimileren en
aanwenden in eigen onderzoek.
8. Een attitude van permanente kennisontwikkeling en tot het kritisch bijsturen van eigen
professioneel denken en handelen verwerven (met aandacht voor het internationaal
studie-en beroepslandschap).
9. De resultaten van eigen en/of recent onderzoek zowel schriftelijk als mondeling op een
heldere wijze kunnen presenteren aan vakgenoten en aan een breder publiek,
individueel en in teamverband, ook in een andere taal.
10. Binnen een groep een verantwoordelijke rol opnemen en de verantwoordelijkheid
dragen voor het eindresultaat.
11. Het biologisch onderzoek situeren binnen een bredere maatschappelijke context. Op
de hoogte kunnen blijven van nieuwe internationale ontwikkelingen en methodes.
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