
Communicatie en educatie van de zee 
 

Inleiding 
 
Er is een groeiende nood aan kennisoverdracht rond oceaan en zeeën. In een wereld waarin 
het belang van dit ecosysteem voor onze planeet en menselijke samenleving steeds duidelijker 
wordt en waarin de zee steeds nadrukkelijker wordt opgezocht voor allerlei doeleinden, heeft 
het concept ‘Ocean Literacy’ de wind in de zeilen. Iedere burger dient een minimum kennis te 
verwerven over hoe hij/zij de zee beïnvloedt, en de zee op haar beurt ons leven vorm geeft. 
Met deze kennis wordt tevens een grotere individuele verantwoordelijkheidszin t.a.v. 70% van 
onze planeet beoogd. 
 

 
Mogelijke taken voor studenten 
 
Binnen de communicatie afdeling van het VLIZ wordt in samenspraak met de student gezocht 
naar meerwaarde. In die zin kan de opdracht zowel inhoudelijk als methodologisch alle kanten 
op. Vanuit lopende projecten en doelstellingen van het VLIZ, en rekening houdende met 
specifieke vaardigheden en verwachtingen van de student, zoeken we naar een correcte en 
productgerichte uitwerking. Dit kan bijvoorbeeld zijn: 
 
- uitwerken van inhoudelijke lespakketten rond specifieke thema’s 
- bedenken van praktische,  vernieuwende experimenten/proeven voor het onderwijs 
- ontwikkelen van communicatiecampagnes en persacties naar breder publiek 
- schrijven van inhoudelijke, gevulgariseerde artikelen 
- grafisch verwerken van zee-informatie (infographics e.a.) 
- fotografie/film 
- publieksbevragingen 
- hulp bij organisatie evenementen 
- … 
 

Vereisten 

 
De student heeft interesse in communicatie en/of educatie en bij voorkeur aansluiting bij één 
van de genoemde werkvormen. Basiskennis van (zee)wetenschap strekt tot aanbeveling, maar 
is geen absolute vereiste. Minimumduur van 1 maand.  
 

 
Werkomgeving & ondersteuning 
 
Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) vzw: 
- promoot Vlaams zeeonderzoek 
- is een internationaal contactpunt voor de zeewetenschappen 
- bevordert de uitstraling van het Vlaams marien onderzoek in het buitenland 
- bevordert de kennisoverdracht van zeeonderzoek naar een breed publiek 
- levert zee-informatie op maat aan het beleid 
 



Het VLIZ is gevestigd in Oostende. Meer informatie op www.vliz.be. 
 
 

Contact 
 
Jan Seys, VLIZ, jan.seys@vliz.be; 0478/37 64 13 
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