
                                                                                                                         
 

Het Eigen vermogen van het ILVO zoekt een  

Onderzoeker innovatieve teeltsystemen en 
gewasmonitoring 

 
Vacaturenummer  

 
EV/2022/42/P39 

Plaats van tewerkstelling  Caritasstraat 39 - 9090 Melle 

 
Ben jij gebeten door proefveldwerk en data? Ben jij geïntrigeerd door de 
mogelijkheden die gewasmodellen, drones en satellieten bieden om de teelt 
van landbouwgewassen te monitoren? Wil jij deze methoden toepassen in de 
praktijk en tools ontwikkelen voor de landbouwer van de toekomst? Ga je 
graag in interactie met de landbouwers en zaadbedrijven omtrent nieuwe 
gewassen en gewascombinaties ter verbreding van de gewasrotatie voor een 
meer klimaatbestendige landbouw? Dan ben jij de collega die we zoeken.   
 
De vacature in het kort 
We gebruiken gewasmodellen en beschikbare satelliet- en dronebeelden om de groei en 

nutriëntenopname van de gewassen gras, maïs, maïs-booncombinatie en sorghum te monitoren 

en voorspellen. Deze inzichten worden dan gebruikt om in functie van de actuele omstandigheden 

de optimale dosis en timing voor bemesting te bepalen, maar ook om de optimale maaidatum van 

grasland of het effect van een verbreding van de gewasrotatie op de volgteelt en de 

bodemkwaliteit na te gaan. Hiervoor maken we gebruik van gewasmodellen. Om deze modellen te 

verfijnen en robuust te kunnen inzetten, zullen wij in het kader van een reeds lopende 

onderzoeksproject historisch beschikbare gegevens van klimaat, gewasopbrengst en 

gewaskwaliteit benutten. Daarnaast zullen actuele satellietbeelden ons toelaten om de 

modelvoorspelling in real-time bij te sturen. Hiervoor zal gewerkt worden met het online platform 

watch-it-grow (https://www.watchitgrow.be).  

 

Hoe ziet jouw takenpakket eruit? 

Als Onderzoeker sta je in voor: 

✓ Opvolgen van de experimenten met voedersorghum, kuilmaïs en mengteelten van 

klimboon en kuilmaïs 

✓ Verwerken van veldwaarnemingen en drone gebaseerde data van deze teelten 

✓ Inzamelen en analyseren van klimaat en historische data van grassen 

✓ Modellering van grasontwikkeling en inschatting van opbrengst, kwaliteit en N-export op 

basis van praktijkdata, historische en satellietdata 

✓ Interpretatie van onderzoeksresultaten 

✓ Schrijven van onderzoeksverslagen, vulgariserende artikels en wetenschappelijke 

publicaties 

 



 
 

Onze organisatie 
Het Instituut voor Landbouw-, Visserij-, en Voedingsonderzoek (ILVO) is een multidisciplinaire 

onderzoeksinstelling van de Vlaamse overheid met focus op de ondersteuning van duurzame 

landbouw, tuinbouw, visserij en voedingsonderzoek.  

Gebaseerd op 5 belangrijke waarden Positief, Proactief, Professioneel, Samenwerken en 
Voorbeeldfunctie bouwen we gestaag verder aan de uitbouw van het ILVO als maatschappelijk 
relevant expertisecentrum. We werken samen binnen een opengesprekscultuur en vanuit 
vertrouwen in elkaar. 

 

En … mogelijks is er nu ook voor jou een belangrijke rol weggelegd binnen dit mooie verhaal! 

We stellen meer dan 700 personeelsleden tewerk, waarvan ongeveer de helft onderzoekers. 

Ongeveer 70% van de personeelsleden is tewerkgesteld bij het Eigen Vermogen van ILVO op basis 

van project- en contractonderzoek, het overige personeel werkt voor de Vlaamse overheid. 

 

De voorliggende vacante betrekking situeert zich bij de eenheid Plant.  

Hier herken jij jezelf in 
✓ Je hebt een Masterdiploma in de richting  bio-ingenieurswetenschappen, biologie, 

biowetenschappen landbouwkunde of tuinbouw  of gelijkwaardig.  
Ben je in het bezit van een buitenlands diploma dan vragen we je een 
gelijkwaardigheidserkenning te behalen.  Dit kan je dan aanvragen bij NARIC Vlaanderen 
(NARIC-Vlaanderen - NARIC-Vlaanderen). 

✓ Je hebt kennis van en interesse in plantaardige productie 

✓ Je hebt kennis van R en/of Python  

✓ Je hebt een goede geschreven en gesproken kennis van het Nederlands en Engels   

Persoonsgebonden competenties 

✓ Je kan zelfstandig werken maar bent eveneens een teamspeler  
✓ Je bent sociaalvaardig en communicatief sterk 
✓ Je bent proactief ingesteld  

Pluspunten 

✓ Je bent sterk in data analyse en kennis van en/of interesse in plant-/gewasmodellen  
✓ Je bent in het bezit van een rijbewijs B   
✓ Je hebt ervaring met remote sensing en/of spatiale data 
✓ Je hebt affiniteit met de landbouwsector 

 

Wat bieden we? 
We bieden je een voltijds contract van onbepaalde duur aan met een competitief salaris o.b.v. je 

diploma.  Je zal aangeworven worden in de salarisschaal A165 of A166 (afhankelijk van je diploma). 

Je kan zelf via https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/het-salaris een bruto en netto 

berekening maken van je maandsalaris, je vakantiegeld en je eindejaartoelage.  Relevante ervaring 

kan in aanmerking genomen worden als geldelijke anciënniteit.   

Je krijgt een gevarieerde, uitdagende en maatschappelijk relevante job en dit in een dynamische 

omgeving met tal van ontwikkelingsmogelijkheden. Een ILVO’er werkt hard maar kan daarnaast 

ook hard genieten dankzij flexibele werkuren, mogelijkheid tot hybride werken (indien de functie 

het toelaat) en een mooie verlofregeling.. Alles samen kan je genieten van 35 vakantiedagen 

gebaseerd op prestaties vorig jaar (privéregeling). Tijdens kerst en nieuwjaar krijg je bijkomend 

verlof. 

https://ilvo.vlaanderen.be/nl/jobs
https://naricvlaanderen.be/
https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/het-salaris


                                                                                                                         
 
 

Bijkomend: hospitalisatie- en groepsverzekering, vergoeding woon-werkverkeer (fiets – openbaar 

vervoer), maaltijdcheques (7€/dag). 

Streefdatum werving:  3/11/2022  

Hoe solliciteren? 
Je solliciteert online via Jobs - ILVO Vlaanderen en dit uiterlijk t.e.m. 25/09/2022 . Wie niet online 

kan solliciteren kan het sollicitatieformulier opvragen via personeel@ilvo.vlaanderen.be 

Geschikt bevonden kandidaten (op basis van CV screening) worden uitgenodigd voor een interview 

op 11 oktober (datum onder voorbehoud). Gelieve een telefoonnummer waar je overdag te bereiken 

bent en je e-mailadres te vermelden op je CV. 

ILVO wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Je wordt 

geselecteerd op basis van je kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht je geslacht, gender, afkomst, 

leeftijd of handicap. Als je een handicap hebt, laat ons dat vooraf weten. ILVO voorziet redelijke 

aanpassingen voor personen met een handicap tijdens de selectieprocedure. Heb je bepaalde 

aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan een selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk in 

de procedure contact op met de contactpersoon vermeld in de vacature. 

Meer info nodig? 
Inhoudelijk:  

Peter Lootens - peter.lootens@ilvo.vlaanderen.be - senior onderzoeker – 09/2722855  

Isabel Roldán-Ruiz -  

isabel.roldan-ruiz@ilvo.vlaanderen.be – wetenschappelijk directeur -09/2722882  

   

Arbeidsvoorwaarden: Edith Bauwens, HR-specialist, 09 272 25 63, 
edith.bauwens@ilvo.vlaanderen.be. 

https://ilvo.vlaanderen.be/nl/jobs
personeel@ilvo.vlaanderen.be

