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Een studie kiezen is belangrijk! 

Maar vaak is het ook heel erg moeilijk. Allerlei 
vragen kunnen door je hoofd spelen zoals: 
Waar ga je je de komende vier jaar in het hoger 
onderwijs mee bezig houden? Wat vind je een 
leuke studie? Is de inhoud van de opleiding 
gevarieerd en aantrekkelijk genoeg? Zijn de 
docenten leuk en is de sfeer van die hogeschool 
wel goed? Wat vinden je vrienden van je 
studiekeuze? Staan je ouders achter je keuze of 
adviseren je toch iets anders te gaan doen?
Maar ook op de verdere toekomst gerichte 
vragen als: Wat kan je er mee worden? Lijken 
mij die beroepen interessant genoeg? Zijn het 
beroepen die ook gewaardeerd worden in de 
maatschappij? Verdien je er wel genoeg mee? 
Kun je in die beroepswereld ook carrière 
maken? Spreekt die beroepswereld mij wel aan? 
Natuurlijk doe je je uiterste best om de studie 
te vinden die bij je past. 
Je steekt er tenslotte gedurende 4 jaar een 
flinke hoeveelheid energie in!

Om je bij die moeilijke keuzeprocessen te 
helpen hebben we een aantal van onze huidige 
studenten én een aantal oud-studenten, al 

enkele jaren aan het werk, gevraagd naar hun ervaringen. 

Hierbij hebben we geprobeerd in beeld te brengen welke 
overvloed aan mogelijkheden er voor je zijn in de wereld 
van de chemie en van gezondheid en milieu.  
Onze oud-studenten, stagiairs en afstudeerders van de  
4 hbo-opleidingen Biologie en Medisch Laboratorium-
onderzoek, Chemie, Chemische Technologie en 
Milieukunde schetsen hun ervaringen; ze vertellen wat 
voor werk ze doen en hoe de studie hen daarop heeft 
voorbereid. En ook dat ze het erg naar hun zin hebben, 
ieder op zijn eigen manier en om verschillende redenen.

Je kunt lezen dat sommigen heel zeker wisten wat ze 
wilden gaan studeren. Een ander liep tijdens een open dag 
een verkeerd lokaal binnen en kwam daardoor per ongeluk 
in een ander vakgebied terecht dan ze tevoren had 
gedacht. 
Weer een ander bleef twijfelen tijdens de studie, maar 
heeft nu het werk van haar dromen. 
Soms werd de keuze ingegeven door idealisme, soms door 
zakelijke overwegingen. Zoals je ziet: alles is mogelijk! 

We wensen je veel succes toe bij je studiekeuze. Wellicht is 
dit boek een inspiratiebron daarbij.
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Paul van Hal
Directeur van de Academie voor de 
Technologie van Gezondheid en Milieu. 
Avans Hogeschool
Breda
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“Na een studie Milieukunde kun je meteen aan de slag. Er is een groot tekort aan goed 
opgeleide mensen. Geen idee eigenlijk waarom, want het is een heel leuk vakgebied.  
De studie is ontzettend veelzijdig en je kunt er enorm veel kanten mee op.  
Een kantoorbaan binnen het bedrijfsleven of de overheid ligt binnen handbereik, maar je 
kunt ook het veld in. Of die twee dingen combineren, zoals ik nu doe.

Als projectmedewerker vergunningen help ik bedrijven bij het aanvragen van 
hoofdzakelijk milieuvergunningen. Je kunt in Nederland geen bedrijf starten zonder zo’n 
vergunning die onder meer aangeeft dat je de bodem niet vervuilt, de lucht niet 
verontreinigt, geen geluids- en stankoverlast veroorzaakt en geen energie verspilt.  
Voor een klein bedrijf dat handelt in nietmachines ben je zo klaar; bij een vergunning 
voor een grote chemische plant komt natuurlijk veel meer kijken. Ik bekijk samen met het 
bedrijf in hoeverre het aan de gestelde wet- en regelgeving voldoet en bedenk, mocht 
onderzoek uitwijzen dat de normen niet gehaald worden, wat het bedrijf kan doen om ze 
wél te halen. Het interessante is dat de oplossingen die ik aandraag, binnen een 
vastgesteld budget moeten blijven en in het productieproces moeten passen.

Dankzij mijn baan kom ik bij veel ondernemingen over de vloer. Ik mag overal rondkijken, 
krijg inzicht in alle productieprocessen. Dat is ongelooflijk interessant, ik zie dingen die 
veel mensen nooit zien. En alle aspecten van het milieu komen langs. Binnen dit bedrijf 
kan ik doorgroeien naar een functie als projectleider – sinds kort leid ik kleinere 
projecten al zelf – maar op het moment ben ik niet zo bezig met carrière maken.  
Of ik zelf erg met het milieu bezig ben? Vooral onbewust. Afval scheiden, spaarlampen 
gebruiken, daar denk ik eigenlijk niet eens bij na.”

‘Ik kom bij veel ondernemingen over de vloer’

Leanda Bogaards (25) studeerde in 2006 af aan 
de opleiding Milieukunde bij Avans Hogeschool 
in Breda. Ze werkt nu als projectmedewerker 
vergunningen en planbegeleiding bij 
Witteveen+Bos.
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Bruno van Breugel (21) studeert Chemische 
Technologie en voert zijn afstudeeropdracht uit 
bij DuPont in Dordrecht.
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“Ik breng de formaldehyde-emissies van deze fabriek in 
kaart en kwantificeer ze. In gewone-mensen-taal: ik 
inventariseer de hoeveel deeltjes die door de fabriek 
worden utgestoten, ik bekijk of die uitstoot schadelijk is 
voor het milieu en hoe die kan worden gereduceerd. 
DuPont hecht er, net zoals overheden en 
milieuorganisaties, veel waarde aan dat dergelijke gegevens 
bekend zijn én dat er aanbevelingen voorhanden zijn om 
emissies zonodig te verlagen. Je vindt me daarom 
regelmatig op het dak van de fabriek om metingen te 
verrichten. Verder houd ik me bezig met het interpreteren, 
controleren en analyseren van meetwaarden. Precies waar 
ik voor word opgeleid: tijdens de opleiding leer je namelijk 
vooral hoe je processen kunt optimaliseren en hoe je 
theoretische analyses voor productverbetering kunt 
opstellen.
 
Juist het maatschappelijk nut van chemische technologie 
trekt me. Zo is mijn huidige onderzoeksopdracht 
uiteindelijk gericht op verbetering van het milieu en de 
volksgezondheid. Maar als chemisch technoloog kun je je 
ook bezig houden met bijvoorbeeld klimaatverbetering en 
oplossingen bedenken voor de ontwikkeling van biodiesel 
of de toepassing van biologische kunststoffen.  
Chemische processen dus die kunnen bijdragen aan het 
oplossen van complexe problemen. Een hele uitdaging, 
vooral omdat er meestal geen pasklare antwoorden 
bestaan. Chemische Technologie is onder meer onderzoek 
doen, experimenteren en optimaliseren. De opleiding laat 
je daarmee trouwens al vroeg kennismaken: al vanaf het 
eerste jaar mag je je in samenwerking met het 
bedrijfsleven over allerlei praktijkcases buigen.

‘Het maatschappelijk nut trekt me’

Problemen blijven er en aan chemisch technologen zal 
altijd behoefte zijn. Over de toekomst en een baan zit ik 
dan ook niet in. Overigens vind je mij na mijn afstuderen 
niet direct terug bij een bedrijf. Als ik mijn 
bachelordiploma Chemische Technologie op zak heb, ga 
ik verder met de masteropleiding Scheikundige 
Technologie aan de Technische Universiteit in Eindhoven. 
Dankzij mijn hbo-diploma duurt die, inclusief 
schakelprogramma, dan nog maar tweeënhalf jaar.”
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Marco Raeijmaekers: “Begin jaren negentig was al duidelijk 
dat milieu als vakgebied in opkomst was. ‘Dat biedt goede 
kansen op werk’, dacht ik. Met idealisme had mijn keuze 
voor Milieukunde dan ook weinig te maken. Ik wilde 
zekerheid. Dat leek in het begin tegen te vallen, want toen 
ik 1993 afstudeerde, was er amper werk te vinden.  
Na enkele maanden in de nachtdienst bij een bakkerij kon 
ik aan de slag bij Wematech, een bureau dat 
milieutechnisch advies geeft. Omdat de eigenaar zich 
terugtrok, kregen Giliam en ik de kans het bedrijf over te 
nemen. Die kans hebben we gegrepen. We zijn nu met 
zestien mensen, waarvan er nogal wat van Avans 
Hogeschool afkomstig zijn.”

Giliam Buijs: “Anders dan Marco koos ik destijds uit 
idealisme voor de opleiding Milieukunde. Ik studeerde in 
1994 af, kon redelijk snel aan de slag als 
veiligheidsdeskundige bij een saneringsbedrijf en kwam in 
1995 bij Wematech terecht. Het idealisme maakte snel 
plaats voor nuchtere zakelijkheid. Milieu is gewoon een 
vak, een boeiende broodwinning. Dat boeiende zit vooral 
in de afwisseling. We doen heel grote en heel kleine 
projecten, zijn kind aan huis bij ondernemingen, 
overheden en particulieren. We houden ons bezig met 
onderzoek naar stoffen in de lucht en in de bodem, maar 
ook op het gebied van akoestiek, vergunningen, asbest en 
vloeistofdichte vloeren, onder druk van de almaar 
veranderende wet- en regelgeving. Elke opdracht is dus 
weer anders en dat is leuk. We hebben het druk en dat zal 
voorlopig niet veranderen. Er is een hoop te doen in onze 
branche. Voor idealisten, maar vooral voor nuchtere, 
helder denkende en hardwerkende vakmensen.” 

Idealisme of toch gewoon een vak?

Giliam Buijs (36) en Marco Raeijmaekers (36) 
volgden allebei, eind jaren tachtig begin jaren 
negentig, de opleiding die nu hbo- Milieukunde 
heet. Inmiddels zijn ze, sinds 2001, directeuren 
en eigenaren van milieukundig adviesbureau 
Wematech Advies Groep in Roosendaal.
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Na haar studie analytische chemie op het hbo 
kwam Anneke De Clerck terecht op de onder-
zoekafdeling van Dow Benelux. Haar afwisselende 
baan combineerde ze de afgelopen jaren met  
een duale opleiding Chemische Technologie,  
een technische opleiding van Avans Hogeschool.
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k “Ik heb altijd iets gehad met scheikunde. Na de havo ben ik doorgegaan voor mijn vwo-

diploma, maar omdat ik graag veel ‘praktijk’ wilde heb ik toch gekozen voor een hbo-
opleiding: Chemie. Omdat ik als kind al ‘proefjes’ deed met mijn limonade, shampoo en 
tandpasta, wilde ik in het derde jaar kiezen voor organische chemie. Helaas had ik door 
familieomstandigheden te veel gemist van de benodigde basisvakken. Dus werd het 
analytische chemie, waarbij je nagaat uit welke componenten een bepaald mengsel 
bestaat en in welke hoeveelheid.

Na de opleiding werkte ik een jaar voor een bedrijf in milieuanalyses. Ik testte grond- en 
grondwatermonsters, bijvoorbeeld van voormalige fabrieksterreinen waar woningbouw 
voor gepland stond. Best leuk, want bij de voorbewerking van deze tests kwam ook 
organische chemie kijken. Verder werkte ik niet met standaardprogrammaatjes voor 
analyses, maar kon zelf testen en conclusies trekken. Sinds vier jaar werk ik als ‘technician’ 
op de onderzoeksafdeling van Dow in Terneuzen. Hier ben ik op mijn plekje: we doen 
verschillende dingen, waaronder organische proeven waarbij een stuk procestechniek 
komt kijken. Met onze reactoren, miniatuurversies van reactoren in de fabrieken, kunnen 
we 48 katalysatoren tegelijkertijd testen. We zoeken altijd manieren om een zuiverder 
eindproduct en een hogere opbrengst te genereren.

Naast deze baan heb ik de opleiding Chemische Technologie gevolgd bij Avans 
Hogeschool. Tweemaal per week naar Breda voor de lessen, de bijbehorende 
praktijkervaring kon ik opdoen onder werktijd. Dow draagt graag bij aan de ontwikkeling 
en groei van zijn medewerkers en biedt doorgroeimogelijkheden. Dat is wat ik wil 
benadrukken: als je een studie chemie hebt gevolgd, kun je heel veel kanten op.”

Altijd op zoek naar verbetering
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“Het instrument waar ik hier het meeste mee werk is de 
Ultra Pressure Liquid Chromatographe tandem mass-
spectrometer, afgekort UPLC-MS/MS. Dat is een 
hypermoderne machine waarmee je heel gevoelig en 
selectief in vloeistof oplosbare componenten kunt meten. 
Na een voorbewerking gaat een monster onder hoge druk 
door een kolom die de componenten scheidt. In de 
massaspectrometer wordt gemeten hoeveel van elke 
component erin zit. Zo is bijvoorbeeld na te gaan waarin 
het bloed van zieke kinderen afwijkt van gezond bloed.

Op de opleiding hebben mensen wel eens de indruk dat 
de Analytische Chemie zo’n beetje het saaiste is wat je 
binnen de scheikunde kunt doen. Ze vergissen zich.  
Het zou te maken kunnen hebben met de kloof die er 
inmiddels zit tussen de apparatuur waarmee we op school 
werken en de instrumenten hier, in de praktijk. Op school 
staat een voorloper van de UPLC, de High Pressure-
vloeistofchromatograaf – met een los pompje.  
Het principe is hetzelfde, maar er komt ontzettend veel 
meer handwerk bij kijken. En veel meer wachttijd*.

Nu stop je het monster in de machine, bepaalt wat je 
precies wilt dat het apparaat ermee gaat doen en gaat 
vervolgens allerlei andere dingen doen. Het verder 
ontwikkelen van onderzoeksmethodes, bijvoorbeeld.  
Dat is een onderdeel van de Analytische Chemie waar je 
doorzettingsvermogen voor moet hebben en waarbij je 
tegenslagen moet kunnen incasseren. Want misschien heb 
je net máánden aan een techniek gewerkt en wordt er dan 
ineens besloten dat het onderzoek toch eigenlijk niet 
meer nodig is. Of je omtdekt dat het helemaal niet werkt 
zoals je had verondersteld. Dat maakt dit werk zo boeiend. 
En stel je nou toch eens voor dat door mijn werk zieke 
kinderen voortaan eerder de juiste diagnose krijgen…”

‘Analytische Chemie saai? Welnee!’

Karen van Baal (22) is momenteel bezig met 
haar afstudeeropdracht Analytische Chemie bij 
de afdeling Metabole en Endocriene Ziekten van 
het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht.

* De apparatuur waarover Karen het heeft, is inmiddels aangepast 

aan de eisen van deze tijd.8



Dina Bloutis (26) volgde de opleiding 
Milieukunde en is nu veiligheidsconsulent 
openbare veiligheid bij de Brandweer Midden- 
en West Brabant.
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“Eigenlijk wilde ik iets met chemie doen. Maar toen ik op 
een voorlichtingsbijeenkomst van Avans Hogeschool 
toevallig in een zaaltje terecht kwam waar het over 
Milieukunde ging, was ik meteen verkocht. Ik ben dol op 
de natuur, maar dat was niet eens de reden waarom 
Milieukunde me zo aansprak. Op excursies gaan, je 
bezighouden met wetgeving, procestechnologie, 
onderzoek doen, adviezen geven – de beloofde afwisseling 
leek me wel wat. En die verwachting kwam uit. Tijdens de 
opleiding en ook nu, in de praktijk.

Mijn eerste baan was bij de gemeente Breda. Ik had daar 
mijn afstudeerstage gedaan en bleef er hangen. Ik geloof 
niet dat veel studenten in hun stageplaats ook hun eerste 
baan vonden, maar ik weet wel dat vrijwel niemand 
moeite had met het vinden van een baan. Sterker nog: er 
zijn er nogal veel die snel van baan wisselden, er is werk 
genoeg. Dat gold ook voor mij, want ik heb twee jaar 
geleden de overstap gemaakt naar de brandweer.

Ik kan niet goed stilzitten en ik ben hier dus verder gaan 
studeren. Ik mag me sinds kort adviseur gevaarlijke stoffen 
noemen. Als er een íncident is met gevaarlijke stoffen en ik 
heb toevallig piketdienst, dan ruk ik mee uit. Maar ik ben 
ook nog gewoon adviseur. Ik adviseer gemeenten over de 
risico’s, hoe zij zich hierop voor kunnen bereiden en welke 
maatregelen zij kunnen treffen om de effecten te 
beperken, maar ik bezoek ook de 26 korpsen in ons 
werkgebied en zit in allerlei landelijke overleggroepen.  
Het is echt ontzettend afwisselend werk. Elke dag is weer 
anders.

Vraag me niet hoe mijn loopbaan zich verder ontwikkelt. 
Ik ben daar niet zo mee bezig. Voorlopig ben ik hier bij de 
brandweer op mijn plek, zeker ook omdat er intern goede 
doorgroeimogelijkheden zijn. De betaling is goed, dus ook 
dat is geen reden om snel te verkassen.”

Bij brand, bel Dina
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Jessica de Rooij (27) studeerde in 2000 af aan de 
opleiding Biologie en Medisch Laboratorium-
onderzoek – Pathologie. Ze is nu Key Account 
Manager Life Science Research Nederland bij 
Thermo Fisher Scientific.

“Tijdens mijn studie is het nooit bij me opgekomen dat ik 
wel eens aanleg voor marketing zou kunnen hebben.  
Ik had nooit kunnen bedenken dat ik juist terecht zou 
komen in een baan die wetenschap combineert met 
marketing en communicatie. Heel interessant.  
De verantwoordelijkheid voor het introduceren, promoten 
en verkopen van producten die in laboratoria gebruikt 
worden – van peperdure onderzoeksapparaten tot 
reagentia – is groot en breed. Vroeger zou ik ook nooit 
gedacht hebben dat cijfers me zouden interesseren.  
Nu vind ik het leuk om uit te puzzelen welk product het 
beste verkoopt. Of hoe het komt dat een product minder 
goed loopt. 

Toen ik voor mijn studie koos, ben ik puur uitgegaan van 
wat ik leuk vond. Dat leek me het beste, want hoe kun je 
rond je zeventiende al precies weten wat je later wilt 
worden? Ik was goed in de exacte vakken, in biologie en 
scheikunde in het bijzonder. Het heeft me ook altijd 
interessant geleken in een laboratorium te werken.  
Dat heb ik de eerste jaren na mijn studie ook gedaan, op 
de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Toen mijn contract 
niet verlengd kon worden en er bijzonder weinig banen 
waren voor onderzoekers, ben ik mijn aandacht gaan 
richten op het bedrijfsleven. Ik wist niet dat daar ook 
zoveel interessant werk te vinden was.

Er zijn niet zo veel wetenschappers met gevoel voor of 
interesse in marketing en communicatie. Ik wist 
aanvankelijk ook niet dat ik zo’n wetenschapper was, ik 
ben hier in gerold. Thermo Fisher Scientific is het grootste 
bedrijf ter wereld in zijn soort en biedt veel mogelijkheden 
carrière te maken en jezelf te ontwikkelen. Ook leuk: ik 
heb een auto, mobiel en laptop van de zaak. Als student 
dacht ik bij dat soort dingen niet zo na, maar nu vind ik 
het een prettige bijkomstigheid.”

Wetenschapper met gevoel 
voor marketing
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Henk Hoogesteger (26) ‘doet’ Chemische 
Technologie. Hij studeert af bij Alfa Laval 
Benelux, een toeleverancier voor de chemische 
en procesindustrie.
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“Mijn scheikundige loopbaan begon op de Middelbare 
Laboratoriumopleiding. Toen ik daarna op hbo-niveau 
verder ging studeren, wilde ik me vooral in de techniek 
áchter de chemie bekwamen. Vandaar: Chemische 
Technologie. In deze richting hou je je bezig met 
membraantechnieken, filterinstallaties, warmtewisselaars 
en ga zo maar door. In mijn geval betekent het dat ik 
grootschalige installaties zo optimaal mogelijk hun 
chemische werk moet laten doen.

Nu werk ik bij Alfa Laval in Breda aan een plant in 
Terneuzen. Ik inventariseer alle warme en koude 
stromingen in de installatie om te zien of er nog ergens 
voordeel te behalen valt. Je moet je voorstellen dat een 
grote fabriek in de loop van zijn bestaan steeds nét andere 
functies en taken kan hebben gekregen. En ondertussen 
staan de technische ontwikkelingen niet stil. Misschien dat 
je met een paar simpele, op zichzelf goedkope 
aanpassingen extra rendement uit een installatie kunt 
halen. Door bijvoorbeeld in een warmtewisselaar een paar 
extra platen te hangen, kun je met een eenmalige 
investering van vijfduizend euro zestigduizend euro 
energie per jaar besparen. Daar zijn zowel de klant als het 
milieu blij mee.

Over een paar maanden heb ik mijn diploma en ik ben 
onlangs al begonnen met solliciteren. In dit vak, in de hele 
petrochemische en procesindustrie, liggen de banen bijna 
voor het oprapen. Je kunt gaan doen wat je wilt.  
Zelf overweeg ik om straks, naast mijn baan, nog een 
universitaire studie te gaan volgen, in Eindhoven. Dan over 
een aantal jaren nog een managementopleiding 
erachteraan en dan heb ik volgens mij al met al een dijk 
van een opleiding genoten. Precies dat vind ik het mooie 
van deze opleiding: je kunt er mee gaan doen wat je wilt.”

‘Je kunt na deze opleiding  
doen wat je wilt’
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“Nederlanders kennen een hoge levensstandaard.  
Toch zijn velen ongelukkig. Het heeft me altijd getrokken 
om te weten te komen hoe mensen in landen waar de 
situatie minder rooskleurig is, omgaan met de beperkte 
mogelijkheden die ze hebben. Die instelling heeft veel van 
mijn keuzes bepaald.

Tijdens mijn studie Milieukunde heb ik bijvoorbeeld een 
stage in Zuid-Afrika gedaan. Ik wilde graag naar een 
ontwikkelingsland – om bovengenoemde reden – en ik 
wilde mijn Engels verbeteren. Eén van mijn docenten had 
contacten met een professor aan de universiteit in Zuid-
Afrika en via hem heb ik een onderzoeksstage geregeld. 
Een half jaar lang heb ik samen met studenten van die 
universiteit bestudeerd hoe een zes meter hoge dijk tussen 
een moeras en een groot meer het ecosysteem in dat meer 
beïnvloedde.

Inspiratie uit beperkingen

John Korsman (26) studeerde in 2007 af in 
Milieukunde. Daarna is hij een Master 
‘Environmental Sciences’ gaan doen aan de 
Radboud Universiteit in Nijmegen.

Voor mijn eerste stage aan de Radboud Universiteit zit ik 
te denken aan een project in Bolivia. Ik wil graag 
onderzoek doen naar de invloed die zware metalen 
hebben op het ecosysteem in een rivier. Ecotoxicologie is 
de specialisatie die ik heb gekozen binnen de richting 
‘Onderzoek’, dus het zou heel goed passen bij de weg die 
ik ben ingeslagen.

Van jongs af aan vind ik het interessant om nieuwe 
mensen te ontmoeten, om steeds in een nieuwe omgeving 
terecht te komen. De beperkingen die je soms ontmoet, 
dwingen je te roeien met de riemen die je hebt en toch 
het maximale resultaat te behalen. Dat heeft ook iets 
moois. De ‘beste’ zijn vind ik minder interessant. Ik hoef 
me niet te meten met anderen, zolang ik voor mezelf maar 
weet dat ik de best mogelijke prestatie heb geleverd.”
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Abdelghafour Laarissi (23) combineert zijn 
fulltime baan bij Shell met een deeltijdstudie 
hbo-Chemie bij Avans Hogeschool in Breda.
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“Na mijn mbo-studie Chemie wilde ik eigenlijk doorleren, maar ik kreeg een baan 
aangeboden bij Shell Chemie in Moerdijk. Nu doe ik het allebei: in de avonduren volg ik 
een hbo-opleiding. Het mbo leidt je op tot laborant; je gaat werken in een laboratorium 
en voert bijvoorbeeld kwaliteitscontroles uit. Na het hbo ben je analist en kun je meer 
projectmatig te werk gaan. Meehelpen om een fabrieksproces te optimaliseren of 
ontwikkelen van nieuwe methodes. In beide functies kun je kiezen uit veel verschillende 
beroepen en werkvelden. Veel meer nog dan ik dacht. Wie denkt dat laboratoriumwerk 
saai is, zit er helemaal naast. 

De theorie uit de opleiding vormt natuurlijk de basis, maar je leert pas echt over chemie 
in de praktijk. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor afvalwaterzuivering, 
levensmiddelenindustrie, chemie of een raffinaderij. Monsters moeten altijd geanalyseerd 
worden, maar zelden op dezelfde manier. Er zijn veel soorten analyses en de techniek 
wordt steeds moderner. Dat maakt het lab een werkplek die veel afwisseling biedt in 
uitvoer- en denkwerk. Afhankelijk van het bedrijf waar je werkt en van wat je zelf wilt, 
breng je niet per se alle werkuren in het laboratorium door. Van op pad gaan om 
monsters te halen tot doorgroeien naar een kantoorbaan; alles is mogelijk. Ik hoop op 
een dag ook voor de klas te staan. Banen zijn er in overvloed: de arbeidsmarkt staat te 
springen om analisten.

Bij Shell doe ik voornamelijk kwaliteitsonderzoek. Ik bekijk of een product voldoet aan de 
specificaties, bijvoorbeeld gesteld door de overheid. Soms voer ik tests uit op verzoek van 
klanten die bepaalde eisen stellen aan het product dat zij geleverd willen krijgen.  
Naast het analyseren, meten en chemische reacties vergelijken denk ik graag mee over 
oplossingen. Ik ben ook bezig met methodeontwikkeling: ik zoek naar nóg efficiëntere 
manieren om analyses uit te voeren.”

De arbeidsmarkt staat te springen om analisten
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“Eigenlijk wilde ik arts worden. Toen ik werd uitgeloot in 
Nederland ben ik in Antwerpen Geneeskunde gaan 
studeren. Gewéldige tijd gehad, werkelijk waar, maar het 
lukte me niet om de twee examenblokken per jaar goed 
door te komen.

Na twee jaar geploeter ben ik naar de hbo-opleiding 
Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek in Etten-
Leur overgestapt. In Antwerpen had ik gemerkt dat ik de 
biologie- en chemiepractica heel boeiend vond.  
Tijdens mijn hbo-stage ontdekte ik dat het zelfstandig 
verrichten van wetenschappelijk onderzoek me lag en 
besloot ik te willen promoveren. Daarvoor kun je het  
best AIO worden op een universiteit. Meestal worden 
daarvoor mensen gekozen met een universitaire opleiding, 
maar ik had ontdekt dat dat niet in alle gevallen per se 
nodig was.

‘Kún je naar het buitenland? Doen!’

Ramon Langen (35) weet veel over hoe 
menselijke spieren reageren op invloeden van 
buitenaf. Hij geeft er momenteel zelfs les over, 
aan de Universiteit van Maastricht. “En ik doe 
onderzoek bij de Vakgroep Longziekten.”

Dus ben ik gaan solliciteren. Hier in Maastricht kon ik 
terecht, voor wat uiteindelijk een vierjarige 
onderzoeksopdracht aan de universiteit van Vermont in 
Burlington werd. Gelukkig kon en ging mijn vriendin – nu 
mijn echtgenote – mee naar de Verenigde Staten en zij 
heeft daar vier jaar in haar vak gewerkt. Het was echt 
geweldig. Als je de kans hebt om tijdens je studie naar het 
buitenland te gaan, moet je dat zeker doen.

In Vermont heb ik gewerkt aan onderzoek naar de 
effecten van ontstekingen op skeletspieren omdat de 
spierfunctie van onze patiënten met chronische (long)
ziekten vaak onverklaarbaar verslechtert..  
Een onderwerp waarin ik nu doceer en waarnaar ik nog 
steeds onderzoek doe. Arts worden bleek voor mij, nu ik 
om me heen zie wat daarbij komt kijken, niet de beste 
keuze. Universitair docent past me veel beter.”

14



Christian Langeweg (25) studeerde in 2006 af 
aan de opleiding Chemische Technologie. Hij 
werkt als Process Engineer bij Tebodin 
Consultants & Engineers.
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“Process Engineers ontwerpen nieuwe installaties of 
modificaties aan bestaande. Als je voor een ingenieurs-
bureau werkt, doe je dat doorgaans op kantoor.  
Wel logisch, want daar heb je alle programmatuur en de 
kennis van je collega’s bij de hand. In de regel is het werk 
klaar op het moment dat het ontwerp is goedgekeurd.  
Ik heb het geluk dat ik veel bij klanten op locatie werk.  
Ik adviseer ze niet alleen over een nieuwe of aangepaste 
installatie, maar zie ook toe op de uitvoering van het werk. 
Ondertussen heb ik ze een begroting gegeven en goed 
beargumenteerd waarom mijn ontwerp de gewenste 
resultaten zal opleveren.

Elke dag is anders, ik hou van de variatie in mijn werk.  
Ik kom bij allerlei chemische fabrieken, van raffinaderijen 
tot bedrijven waar ze inslagstoffen produceren. En op 
locatie ben ik vaak met meerdere installaties tegelijk bezig, 
dat is ook interessant. Eigenlijk heb ik het beste van twee 
werelden; die van de productiebedrijven en die van de 
ingenieursbureaus.

Ik ben nog steeds blij met mijn keuze voor een studie 
Chemische Technologie. Als je van wis- en natuurkunde 
houdt, is het wat mij betreft de beste keuze. De opleiding 
is breed, je krijgt inzicht in complete systemen en niet, 
zoals bijvoorbeeld bij werktuigbouwkunde, in een deel 
ervan. Het was ook niet moeilijk een baan te vinden. Ik 
heb, heel praktisch, bedacht hoeveel kilometer ik wilde 
reizen en vacatures van bedrijven uitgekozen die binnen 
die afstand vielen. Twee brieven heb ik de deur uitgedaan 
en toen had ik deze baan. De belangrijkste overweging bij 
alles wat ik doe is: past het bij me? Vind ik het leuk?  
Met carrière maken ben ik minder bezig. Al zie ik het wel 
zitten om op termijn een leidinggevende functie te 
hebben.”

Het beste van twee werelden
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“Biologie vond ik een leuk vak, dat miste ik echt toen ik op de heao zat. Van daar af was 
het een kleine stap naar Biologisch en Medisch Laboratoriumonderzoek. Dat lijkt me hoe 
dan ook een goede tip voor mensen die een studie zoeken: volg altijd je gevoel en doe 
wat je echt interesseert. Anders hou je het nooit lang vol.

Nadat ik twee jaar terug mijn diploma Biologisch en Medisch Laboratoriumonderzoek 
haalde, ben ik hier bij het Erasmus Medisch Centrum onderzoeker in opleiding geworden. 
We onderzoeken hier hoe hersenen zich precies ontwikkelen, hoe neuronen weten op 
welke plaats in de hersenen ze welke functie moeten gaan vervullen en ook hoe het komt 
dat dit proces bij sommige mensen misgaat. 

Waar ik werk, doen we analyses van de hersenen van muizen bij wie een genetisch defect 
is ‘ingebouwd’. Zielig? Dat vond ik vroeger wel, ja. Tegelijkertijd besef ik dat het een 
noodzakelijk kwaad is. Gelukkig zijn er heel strenge regels waaraan proeven met dieren 
moeten voldoen.

Eerlijk gezegd weet ik nog niet wat ik ‘later’ met mijn opleiding ga doen. Ik merk dat ik nu 
best weinig mensen om me heen heb. Medische biologie blijft mijn grote interesse 
houden, maar ik zou me kunnen voorstellen dat ik er bijvoorbeeld iets met 
communicatie bij zou willen gaan doen. Maar ik weet het nog niet precies. Ach, je kunt 
met deze opleiding heel veel kanten op, dus het zal wel goed komen.”

‘Doe wat je écht interesseert’

Toen Laura van Waterschoot (25) klaar was met 
de havo, koos ze aanvankelijk de verkeerde 
vervolgstudie. “ Ik was wel goed in economie, dus 
dan denk je al gauw aan de Heao. ‘Kun je ook 
altijd een goede baan mee vinden’, dacht ik.”  Na 
een half jaar was ze het zo beu dat ze besloot 
alsnog haar hart te volgen. 
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“We krijgen hier grond- en grondwatermonsters van over 
de hele wereld binnen die we onderzoeken op vervuiling. 
Eurofins Analytico heeft daarvoor een unieke TerrATest 
ontwikkeld. Wij zijn de enige die een monster op 180 
componenten tegelijk kunnen screenen. Ik analyseer de 
grondmonsters met behulp van speciale apparatuur.  
Om meer kennis van die apparatuur te krijgen ben ik een 
deeltijdopleiding Analytische Chemie gaan volgen. In mijn 
eerdere studie is het onderwerp wel aan de orde geweest, 
maar niet zo diepgravend als nodig is om mijn huidige 
functie goed te kunnen uitoefenen. 

Ik moet de apparatuur in geval van storing bijvoorbeeld 
kunnen herstellen, want in een productielaboratorium is 
tijd geld en moet het werk steeds doorgaan. Ook zorg ik 
ervoor dat het apparaat steeds ‘schoon’ is, zodat iedere 
test correct wordt uitgevoerd. Na de test zit ik veel achter 
de computer om de onderzoeksresultaten te analyseren. 
Als er geen vervuiling is gevonden ben je daar zo mee 
klaar. Anders kan het veel werk zijn te controleren of de 
metingen kloppen en te berekenen welke componenten 
in welke verhoudingen in het monster voorkomen.

Mijn eerste studie, Medische Biochemie, koos ik op de 
vakken die gegeven werden. Die spraken me ontzettend 
aan; het heeft me ook altijd leuk geleken om in een 
laboratorium te werken. De keuze voor mijn tweede 
studie heb ik wat meer met mijn verstand gemaakt. 
Omdat ik nu echt het laboratorium in wilde – daar was 
het nog niet van gekomen – en ondervond dat ik 
daarvoor mijn kennis moest opfrissen, heb ik een studie 
gekozen die leek op Medische Biochemie, maar wel 
voldoende anders was om interessant te zijn. Ondertussen 
heb ik een mooie baan in dit productielaboratorium.” 

Wereldwijde analyses

Irma Oostvogels-Van Oers (32) studeerde in 
1997 af in Medische Biochemie. In 2008 voltooit 
ze haar deeltijdopleiding Analytische Chemie.  
Ze werkt als analist op de meetafdeling bij 
Eurofins-Analytico.
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Roger Postema (41) studeerde in 1991 af in 
Organische Chemie. In 2000 voltooide hij een 
(avond)studie Chemische Technologie. 
Hij werkt momenteel als Scientist-pilot plant 
EPDM rubber bij DSM.
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“De kans dat je na een studie Organische Chemie 
terechtkomt in een researchlaboratorium is vrij groot.  
Je hebt geleerd verbindingen te maken, 
reactiemechanismen te onderzoeken en scheidings-
technieken te gebruiken. Voor de baan die ik nu heb, was 
nog iets extra’s nodig. Tijdens mijn studie Chemische 
Technologie, die ik in de avonduren heb gedaan, heb ik 
geleerd hoe je chemie kunt toepassen in de praktijk van 
een industriële plant. Je moet ervoor zorgen dat een 
verbinding leidt tot een product dat aan de eisen van de 
opdrachtgever voldoet. Het moet bijvoorbeeld toe te 
passen zijn in zeer specifieke omstandigheden en binnen 
een bepaald budget te produceren zijn.

Doorstuderen terwijl je een volledige baan en een gezin 
met jonge kinderen hebt, vergt een flinke investering, 
maar die is zeker de moeite waard gebleken. Ik kan nu 
mijn kennis van scheikunde ook toepassen binnen pilot 
plants en commerciële plants. Pilot plants zijn 
minifabriekjes waarin we onderzoek doen, in mijn geval 
vooral naar polymeren en katalysatoren. Ik heb voor mijn 
werk contact met chemici, technologen, product-
ontwikkelaars,en de business-mensen op de plant en 
vertaal al hun wensen en verlangens naar een goed 
product. Ook stuur ik de operators, die de technische 
installaties en machines bedienen, aan.

 Afhankelijk van de complexiteit van het onderzoek duurt 
het een week tot enkele jaren. Grote voldoening is er als 
we een toepasbare receptuur hebben gevonden of een 
receptuur hebben geoptimaliseerd en een product in de 
fabriek gemaakt kan gaan worden. Of als we een 
katalysator met bijzondere eigenschappen hebben 
ontdekt. Mijn collega’s voelen allemaal een groot 
enthousiasme voor chemie en chemische technologie.  
Dat is zeker een voorwaarde om hier te kunnen werken.”

Flinke investering maar  
de moeite waard
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“Mijn favoriete vakken waren biologie en scheikunde. Bij het hbo vond ik een opleiding 
die aansloot op mijn interesse: Biologie en Medisch Laboratorium onderzoek met 
specialisatie biotechnologie. In Vermont heb ik meegewerkt aan het asbestose-
onderzoek, mijn eerste kennismaking met longonderzoek. Het was prettig om 
praktijkervaring op te doen en ik heb veel geleerd van de postdocs. Na mijn afstuderen 
ben ik een jaar in Vermont blijven werken als analist. Daarna werd ik aio, assistent in 
opleiding.

Door de connectie tussen de universiteiten van Vermont en Maastricht en het verlangen 
naar Nederland heb ik me in Maastricht verdiept in COPD. Dat zijn chronische 
longaandoeningen, net als asbestose gekenmerkt door ontsteking. Ik heb de rol van 
neutrofielen – ontstekingscellen – onderzocht en gekeken welke schade deze 
veroorzaken tijdens chronische longinflammatie. In gewoon Nederlands: een continue 
longontsteking. Een model van acute longontsteking waarmee ik al tijdens mijn aio-schap 
gewerkt heb heeft tijdelijk verlies van spiermassa tot gevolg. Spieraanmaak en –afbraak is 
waar ik mij nu als postdoc nog steeds in verdiep. Terugkijkend is het grappig om te zien 
hoe in mijn loopbaan de ene interesse steeds naadloos is overgegaan in de andere. En dat 
er steeds meer internationale samenwerkingsverbanden ontstaan.

Ik heb het prima naar mijn zin in de academische wereld. Je horizon wordt breder door 
het contact met verschillende vakgroepen. Ik voel me hier net zo thuis als in de ‘speeltuin’ 
van proefjes die destijds stond opgesteld op de open dag van het HLO. Mijn 
nieuwsgierigheid, mijn drang om op zoek te gaan naar het antwoord op een vraag is 
onveranderd gebleven.”

Komen tot het antwoord

Naast haar studie Biologie en Medisch 
Laboratoriumonderzoek met specialisatie 
Biotechnologie haalde Astrid Haegens ook haar 
‘artikel 12 certificaat’ voor proefdierkunde. Voor 
haar stage en afstudeerscriptie vertrok ze naar 
de Universiteit van Vermont, de Verenigde 
Staten. Begin juni 2008 promoveerde zij in 
Maastricht op haar onderzoek naar schadelijke 
effecten van ontsteking op longcellen. 
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Er zijn twee grote overeenkomsten tussen Nilse 
van der Sanden (24) en Remco Reuvers (25).  
Ten eerste werken ze allebei als milieuhandhaver 
bij DCMR Milieudienst Rijnmond. Ten tweede 
wisten ze van tevoren niet wat ze eigenlijk 
precies met hun studie wilden gaan doen.N
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Remco Reuvers: “Inmiddels werk ik alweer zes jaar bij 
DCMR Milieudienst Rijnmond. Ik ben hier begonnen na 
mijn mbo-opleiding en heb, terwijl ik hier werkte, in 
deeltijd de hbo-vervolgstudie Milieukunde gedaan.  
Dat vergroot de mogelijkheden binnen je werk aanzienlijk; 
ik mag nu grotere en complexere bedrijven tegen het licht 
houden op milieugebied.

Mensen die denken dat je een milieuactivist moet zijn om 
dit werk leuk te vinden, kan ik geruststellen. Het gaat in 
ons werk juist vaak om veiligheid, om voorkomen dat 
bedrijven, vaak zonder het te weten, overlast veroorzaken. 
Dat heeft met geitenwollen sokken weinig te maken.” 

Nilse van der Sanden: “Na mijn Havo wilde ik naar ‘de 
laboratoriumschool’. Zonder specifiek idee, gewoon, leek 
me wel leuk. Al doende raakte ik meer en meer 
geïnteresseerd in Milieukunde en dan vooral in geluid en 
geluidsmetingen. Nou, daar hou ik me nu veel mee bezig. 
Nagaan of bedrijven – denk aan horecaondernemers – 
niet meer herrie of andere milieu-overlast produceren dan 
is toegestaan.

Wat me er vooral aan bevalt, is dat je veel op pad bent en 
dan met veel verschillende mensen contact hebt. Daar 
moet je wel feeling voor hebben. Je moet je realiseren dat 
een ondernemer niet automatisch staat te juichen 
wanneer jij hem vertelt dat hij, ik noem maar wat, nu toch 
écht een vetscheider moet installeren en niet zijn oliën in 
het riool moet kiepen. En dat je hem anders zult beboeten. 
Dat vereist de nodige tact – en dat maakt het werk erg 
boeiend. Soms ook wel een beetje spannend, ja.”

‘Dat heeft met geitenwollen 
sokken weinig te maken’
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“Na mijn Middelbare Laboratorium Opleiding was 
Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek een logische 
keuze. Vraag me niet waarom ik ooit voor de MLO heb 
gekozen, het leek me gewoon leuk. Heb ook nooit iets 
anders overwogen. Uiteindelijk ben ik trouwens toch een 
ietwat andere richting ingeslagen. Want bij Avans 
Hogeschool was ik vooral bezig met medische research en 
nu doe ik vooral diagnostiek. Dat betekent dat ik help bij 
het stellen van diagnoses van patiënten.

Voor wie dit werk dit niet doet, is het misschien een akelig 
idee dat ik dagelijks een beetje zit te ‘roeren’ in poep, 
urine, pus en speeksel van patiënten. Maar daar wen je 
snel aan. Daar komt bij dat het goed en boeiend werk is. 
Goed, omdat je met het laten groeien van bacteriën 
ontdekt wat er met een patiënt mis is. En boeiend omdat 

Overal beestjes

Marie-Louise van Leest (26) volgde de opleiding 
Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek bij 
Avans Hogeschool. Ze studeerde in 2005 af en 
werkt nu als analist op het microbiologisch 
laboratorium van het Amphia Ziekenhuis in 
Breda.

het echt leuk is om op speurtocht te gaan. Afwisselend is 
het ook. Je bent bezig met SOA’s, voedselvergiftigingen en 
virusinfecties. Maar je wisselt het werken met die 
schaaltjes met ‘materiaal’ ook af met werken aan de PC.  
En verder komt het ook aan op je eigen denkwerk.

Ik kon hier destijds, nadat ik mijn afstudeeropdracht in 
Amerika had gedaan, vrijwel meteen aan de slag. Over een 
volgende stap denk ik nog niet veel na, het bevalt me hier 
nog goed. Je kunt met deze vooropleiding kiezen voor een 
loopbaan in het onderzoek of in de diagnostiek.  
En overstappen van het één naar het andere kan natuurlijk 
ook. Diagnostiek past momenteel echt bij me, het gevoel 
dat je direct voor individuele patiënten bezig bent – dat is 
mooi, toch?”
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Yvette Verdonk (Organische Chemie, 22 jaar) 
volgt stage bij de Vrije UniversiteitYv
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“Op de basisschool wist ik al dat ik op een laboratorium 
wilde werken. Werken met allerlei chemicaliën en dan 
proberen iets nieuws te maken, dat leek me leuk. Op de 
middelbare school bleef de fascinatie voor ‘het lab’ en dus 
ging ik naar Avans Hogeschool om daar Organische 
Chemie te studeren. De studie zit er bijna op. Nu loop ik 
stage bij de VU en daar studeer ik straks verder.

Op het moment dat je voor Avans Hogeschool kiest, weet 
je nog niet goed welke richting het best bij je past. Wordt 
het analytische chemie, waarbij je vooral onderzoek doet? 
Of organische, waarbij het gaat om nieuwe dingen maken? 
Ik heb gekozen voor het laatste. Zinvol werk, want 
uiteindelijk werk je aan de ontwikkeling van nieuwe 
medicijnen. Maar de eerlijkheid gebiedt me er aan toe te 
voegen dat ik op dit moment maar een kleine schakel in 
zo’n omvangrijk proces ben. Ik ben hier aan de Faculteit 
Exacte Wetenschappen vooral te vinden voor de zuurkast, 
een werkblad dat je het best kunt vergelijken met een 
kookplaat met een afzuigkap erboven. Eigenlijk lijkt het 
werk sowieso wel wat op dat van een kok. Zoals een kok 
diverse ingrediënten bij elkaar voegt om iets nieuws te 
maken, zo doe ik dat met chemische stoffen. Alleen gaat 
het bij mij niet om een lekker gerecht maar om, in het 
geval van deze afstudeeropdracht, nieuwe aminozuren.

Ik wil graag doorstuderen, mijn master halen en daarna 
promoveren. Daarom heb ik ook voor een afstudeer-
opdracht bij de VU gekozen. Handig, kan ik straks meteen 
doorstromen naar de collegebanken. Maar als ik zou 
willen, zou ik na mijn afstuderen ook zo ergens aan het 
werk kunnen. Er is volop werk en ook de carrière-
perspectieven zijn goed. Toen ik voor Organische Chemie 
koos, stond ik daar niet echt bij stil. Toen ging het me om 
boeiend, afwisselend werk. En dat heb ik gekregen.”

Kokkerellen met chemicaliën
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“Je kunt wel zeggen dat ik steeds nieuwsgieriger werd 
naarmate ik meer over biologie leerde. Na de opleiding 
Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek werd ik hoe 
langer hoe nieuwsgieriger. Daarom ben ik verder gaan 
studeren aan de Universiteit van Wageningen. Er ging een 
wereld voor me open. Van alles wat op de 
beroepsopleiding was behandeld, werd hier de wereld 
áchter de waarnemingen onthuld. Een enorme diepgang 
– dat vond ik geweldig. 

In Wageningen heb ik ook mijn promotieonderzoek 
gedaan. Naar de wonderlijke levensvormen die je vlak bij 
vulkanen heel diep op de zeebodem aantreft. Kilometers 
onder water, bij temperaturen ver boven de honderd 
graden, leven in het pikkedonker bacteriën. Daarin zitten 
enzymen die bepalend zijn voor allerlei processen in een 
organisme. Dáár heb ik me vier jaar in verdiept. 

Daarna stond ik voor de keuze om óf te proberen aan de 
universiteit verbonden te blijven, óf om het bedrijfsleven 
in te gaan. Ik heb toen drie jaar als projectleider gewerkt 
bij DSM, mijn vroegere stageplek. Toen Avans Hogeschool 
in Breda zijn laboratoriumopleiding opende, ben ik bij een 
open dag gaan kijken. Docenten vertelden me toen dat ze 
een Biotechnologie-specialisatie wilden starten en dat ze 
daar mensen voor zochten. 

Zelf zou ik daar nooit aan hebben gedacht, maar het leek 
me wel een boeiende klus. Enerzijds was ik wel klaar met 
mijn carrière als wetenschapper. Aan de andere kant 
verbreedde die stap mijn horizon aanzienlijk.  
Ik onderhoud contact met studenten, bedrijven, lectoren 
en weet daardoor van het hele spectrum van de chemie 
meer af dan voorheen. Na 3 jaar gewerkt te hebben als 
Hogeschooldocent ben ik klaar voor de volgende stap in 
mijn loopbaan; nu ben ik werkzaam in de functie van 
adjunct-directeur bij de Academie voor de Technologie 
van Gezondheid en Milieu.” 

‘Er ging een wereld voor me open’

Corné Verhees (35) koos niet direct uit volle 
overtuiging voor een opleiding in het 
laboratoriumonderzoek. Een beroepentest 
bracht hem op het idee ‘iets met 
laboratoriumwerk’ te willen gaan doen. 
Inmiddels is hij doctor ingenieur in de 
Biotechnologie.  
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Forensisch onderzoekers beginnen weinig 
zonder de inspanningen van mensen als Master 
of Science-student Mark Vermeulen (24). Hij en 
zijn collega’s aan het Erasmus Medisch Centrum 
ontwikkelen en verbeteren de technieken die 
CSI-afdelingshoofd Gil Grissom en de zijnen ‘in 
het veld’ inzetten.
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zijn we onder meer bezig na te gaan in hoeverre we uit DNA uiterlijke kenmerken kunnen 
ontleden. Stel: er wordt ergens een lijk aangetroffen. Moord. Op diezelfde plek wordt een 
bloedspetter gevonden die waarschijnlijk afkomstig is van de dader. Dan zou het voor de 
opsporing handig zijn als we uit het DNA in dat bloed bijvoorbeeld kunnen aflezen welke 
kleur ogen, haarkleur of huidskleur de vermoedelijke dader heeft.

Voor alle duidelijkheid: we houden ons hier niet bezig met concrete strafzaken.  
We ontwikkelen en verbeteren de methodes waarmee straks forensisch experts aan de 
slag kunnen. Het zwaartepunt hier ligt op het menselijk DNA. Dat bestaat uit ongeveer 
drie miljard basenparen, de aminozuren waaruit ons DNA is opgebouwd. Uit die lange rij 
A’s, G’s, T’s en C’s is op zichzelf nog lang niet alles af te lezen. Maar we slagen er hoe langer 
hoe beter in om uit te vissen welke codes binnen die lange reeks slaan op welke 
lichaamskenmerken. Dat is kennis waarmee we veel goeds kunnen doen, maar die ook 
verkeerd ingezet kan worden. Tijdens mijn Master-opleiding hou ik me vooral bezig met 
de technische kant. Maar soms dwalen mijn gedachten af naar de morele bezwaren die 
het DNA-onderzoek ook kan hebben.

Het werk zoals ik het nu doe zal ik waarschijnlijk niet tot mijn pensioen blijven doen. 
Daarvoor moet ik nog te vaak met pipetjes en chemicaliën steeds dezelfde handeling 
uitvoeren. Met de kennis die ik uit het onderzoek opdoe, hoop ik volgend jaar mijn 
Master of Science binnen te halen, waarna ik op de universiteit promotieonderzoek wil 
gaan doen. Ik ben nog lang niet uitgeleerd. De opleiding Biologie en Medisch 
Laboratoriumonderzoek van Avans Hogeschool was een goede start!” 

‘Ik ben nog lang niet uitgeleerd’
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Omdat Joyce van den Heuvel (25) biologie ‘wel 
leuk’ vond, dacht ze dat een opleiding 
Biomedisch Laboratoriumonderzoek een goede 
keuze zou zijn.

“Nou, niet dus. Het bleek al gauw dat microscopen en ik 
weinig aantrekkingskracht op elkaar hadden. Steeds weer 
van celweefsel paraffineschijfjes maken en die bekijken – 
nee, dat was het niet voor mij. Na de overstap naar Chemie, 
en dan vooral de farmaceutische variant ervan, vond ik het 
al snel een stuk interessanter worden.

Daar legde ik de basis voor wat ik tegenwoordig dagelijks 
doe. Ik werk als Research Chemist bij een bedrijf, 
Mercachem in Nijmegen, dat simpel gezegd voor allerlei 
opdrachtgevers moleculen ‘bouwt’. Toen ik hier drie jaar 
geleden begon, waren we nog een klein bedrijf. Inmiddels 
zijn we met honderd mensen – en we groeien nog door.

Voor bedrijven waarvan ik de namen niet mag noemen 
bouwen we op bestelling moleculen. Stel dat een 
farmaceutisch bedrijf een medicijn heeft dat niet zo goed 
in water oplost als ze zouden willen. Dan kan het zijn dat ze 
ons vragen om een bepaald molecuul ‘om te bouwen’ 
zodat het andere eigenschappen krijgt. Wij gaan dan 
onderzoeken hoe die werkzame stof op moleculair niveau 
zo is aan te passen dat het zijn werkzaamheid behoudt, 
maar wel beter in water oplost. Eerst doen we 
literatuuronderzoek om na te gaan of het überhaupt 
mogelijk is en vervolgens gaan we met die resultaten aan de 
slag.

Het komt er op neer dat je uitgebreid gaat testen, 
uitproberen, zuiveren, uithuilen en opnieuw beginnen. 
Wanneer je iemand bent die heel graag wil onderzoeken 
hoe iets zit, waarom dingen werken zoals ze werken en wat 
je daaraan zou kunnen veranderen, dan heb je hier een 
wereldbaan. Ik zou bijna zeggen: het heeft met scheikunde 
op de middelbare school weinig meer te maken.”

‘Moleculen bouwen’
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Na twee afgebroken studies, Technische 
Natuurkunde en MTS Werktuigbouwkunde, gaf 
Milieukunde Yuri Bruinen de Bruin (34) een 
gevoel van ‘thuiskomen’. Hij kwam op het idee 
door een affiche op zijn MTS.

Y
ur

i B
ru

in
en

 d
e 

Br
ui

n

“We hadden in Etten-Leur leuke, jonge docenten en prettige medestudenten. Wanneer je 
zoals ik nog niet precies wist wat je wilde, kon je je na Milieukunde nog in behoorlijk veel 
richtingen specialiseren.

Nu hou ik me bezig met blootstelling en effect van chemische stoffen. Daarin komt alles 
samen. Mensen, milieu, het gedrag van chemische stoffen en meteorologie – omdat het 
weer van grote invloed is op dat gedrag. Voor mijn afstudeerproject onderzocht ik 
bijvoorbeeld in hoeverre terpenen, een stof geproduceerd door sinaasappel- en 
mandarijnenbomen, verantwoordelijk zijn voor de productie van ozon. Voor minder dan 
vijf procent, zo bleek.

Ik beoordeel niet of dat te veel is of te weinig. Het is aan anderen, vaak de politiek, 
conclusies te trekken en maatregelen te nemen. Bij het RIVM, het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu, onderzoek ik welke risico’s een mens loopt wanneer hij 
blootgesteld wordt aan chemische stoffen. Mijn werkterrein kent vraagstukken als  
‘Wat is het risico van het wonen vlakbij een grote fabriek of drukke weg?’,  ‘Hoeveel 
afwasmiddelresten eten mensen op via hun servies en wat kunnen de gevolgen daarvan 
zijn?’ of ‘Hoeveel absorbeert een babyhuidje aan stoffen als de baby lang in dezelfde luier 
ligt?’. Afwisselend, boeiend – maar ongeschikt voor mensen die gemakkelijk bang worden.

Werken voor en aan het milieu gaat eigenlijk nooit vanzelf. Ik vond het toen een minpunt 
aan de opleiding, steeds dat werken in projectgroepen en afhankelijk zijn van de inzet van 
anderen. Maar het is de praktijk. Voor een onderzoek is brede, vaak internationale steun 
nodig. Je móet erop uit, je gezicht laten zien, samenwerken. 
Goede contacten zijn belangrijk. Het gaat ook nooit zoals je het in je hoofd hebt, je moet 
het beste halen uit de omstandigheden.”

‘Je móet erop uit’
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Met een diploma van de Academie voor de Technologie van Gezondheid en Milieu (ATGM) 

kun je in je carrière alle kanten op.  

De academie bestaat uit de opleidingen Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek, 

Chemie, Chemische Technologie en Milieukunde. 

De keus is aan jou. 
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Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (B&ML). 
Een hele mond vol, maar dan heb je ook wat! Wereldwijd 
houden bedrijven, ziekenhuizen en universiteiten zich 
bezig met het gezond houden en maken van mens, dier en 
milieu. Dat klinkt heel breed – en dat is het ook. Denk aan 
onderzoek naar nieuwe medicijnen, vaccins en genetische 
afwijkingen. Hoe bepaal je wat gezonde voeding is? Wat 
kun je allemaal zien in of aan DNA – waarbij je ook kunt 
denken aan het helpen oplossen van misdrijven. Hoe stel 
je de juiste diagnose bij bloedafwijkingen of 
infectieziekten? Afgestudeerden vinden hun weg onder 
meer naar het bedrijfsleven, de gezondheidszorg, justitie, 
milieudiensten. Wil je graag ook met ICT aan de slag? Dan 
kun je kiezen voor een extra specialisatie bio-informatica. 
Je kunt helemaal zelf je eigen wereldbaan samenstellen.

Chemie. 
Onze hele wereld hangt van scheikunde aan elkaar.  
Wie mens, milieu en gezondheid goed wil begrijpen, kan 
niet om de scheikunde heen. Wat dacht je van 
medicijnontwikkeling, productie en analyse van allerlei 
geur-, kleur- en smaakstoffen voor gezonde en veilige 
voeding? Of het verkrijgen van meer inzicht in 
ziektebeelden, werken aan een schoner milieu of 
forensisch onderzoek, om maar eens wat voorbeelden te 
noemen. Het werk van chemicus heeft vele kanten. Je 
gebruikt daarbij apparatuur die almaar geavanceerder 
wordt, waardoor de mogelijkheden steeds groter worden. 
Het wordt dus steeds spannender in de chemie! 

Chemische Technologie. 
Een opleiding die je klaarstoomt voor het toepassen van 
scheikunde in de industrie. Neem bijvoorbeeld een 
bierbrouwerij. Hier worden de natuurlijke grondstoffen 
gerst, hop en water samengevoegd en verhit tot bier. Dat 
is een uitgebreid proces dat grote nauwkeurigheid vereist. 
Hoewel de grondstoffen hetzelfde zijn, krijgt elk bier door 
kleine aanpassingen in het brouwproces toch zijn eigen 
smaak. Een chemisch technoloog bestuurt, bewaakt en 

De opleidingen
Binnen alle opleidingen wordt gewerkt met competentiegericht onderwijs. Hierin staat het 
werken aan projecten centraal. De opleidingen zijn zo samengesteld dat overstappen naar 
een andere specialisatie* of zelfs een andere opleiding vaak zonder studievertraging mogelijk 
is. De relaties die de academie heeft met het werkveld en internationale opleidingen zijn 
goed en dat levert heel wat op: gastlezingen, actuele projecten, opdrachten vanuit het 
werkveld, uitwisselingsmogelijkheden met een aantal buitenlandse ‘universiteiten’ en een 
groot aanbod aan stage- en afstudeerprojecten in zowel binnen- als buitenland. Studenten 
die een opleiding bij Avans Hogeschool gevolgd hebben, worden in het werkveld zeer 
gewaardeerd. Diverse Master- (universitaire) opleidingen sluiten goed aan op onze hbo-
studies: zo heb je de mogelijkheid om in twee tot drie jaar je Master te behalen. De keus 
blijft ook na Avans Hogeschool aan jou: doorstuderen of werken!

verbetert deze processen. Maar je kunt dat ook doen in 
een heel andere setting, bijvoorbeeld bij de productie van 
verf, voedingsmiddelen, cosmetica, geneesmiddelen, 
benzine, plastic en oneindig veel meer. Ook 
afvalverwerkers of waterzuiveraars kunnen niet zonder 
chemisch technologen. Waar je ook terechtkomt, 
veiligheid en milieu spelen altijd een grote rol in de 
chemische en voedingsmiddelenindustrie. Je ziet, ook dit 
is een breed werkveld.

Milieukunde. 
Wij belasten allemaal het milieu. We verbruiken 
producten, we reizen, eten, gaan soms slordig om met ons 
afval en onze energie. Gelukkig zijn er steeds meer mensen 
die zich met kennis van zaken afvragen hoe het tij te keren 
is. Milieukundigen houden zich bezig met bodem, water, 
lucht, afval, natuur, zuiveringstechnieken, 
arbeidsomstandigheden, wetgeving, beleid, geluidsoverlast 
en communicatie. Wil jij later een beroep waarin je een 
bijdrage levert aan een schone, gezonde en veilige 
leefomgeving en houd je van afwisseling? Dan zou de 
opleiding Milieukunde iets voor je kunnen zijn!



Opleidingen en mogelijke specialisaties van de ATGM.  

Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek: 
Medische Diagnostiek, Medische Research, Biotechnologie 
of Forensisch Laboratorium Onderzoek en de meest 
recente specialisatie in voorbereiding ‘Food, Pharma & 
Diagnostics’. Chemie: Analytische Chemie, Organische 
Chemie, Polymeerchemie, Forensisch Laboratorium 
Onderzoek en de meest recente specialisatie in 
voorbereiding ‘Food, Pharma & Diagnostics’. Chemische 
Technologie: Procesvoering en Procesoptimalisatie en/of 
Kunststoftechnologie. Milieukunde: Milieuadvisering en 
Duurzame Ontwikkeling.

Ons motto is: ‘Studeren doe je niet alleen!’ Je kunt 
rekenen op goede begeleiding van een enthousiast en 
deskundig team van medewerkers, die tijd maken om naar 
jou te luisteren en die je persoonlijk kunnen adviseren en 
begeleiden tijdens je studie. Je kunt gebruik maken van 
Xplora, de eigentijdse leeromgeving van Avans 
Hogeschool, met onder meer moderne computers, 
werkplekken en multimediavoorzieningen. Diverse 
sportmogelijkheden en de studentenvereniging Virgo 
zorgen voor de nodige ontspanning naast je studie.

Naast een vierjarige voltijdopleiding voor havisten biedt 
de academie ook verkorte voltijd- studieprogramma’s aan 
voor vwo‘ers en mbo’ers (niveau 4). 
Heb je interesse om naast je werk een studie op hbo-
niveau te volgen, kies dan voor een deeltijdopleiding 
Chemie, Milieukunde of Biologie en Medisch Laboratorium-
onderzoek of een duale variant van Chemische 
Technologie. Afhankelijk van je vooropleiding kom je in 
aanmerking voor een drie- of vierjarig traject. Milieu kent 
geen grenzen en daarom wordt er hard gewerkt aan een 
internationale milieu opleiding aan Avans Hogeschool, 
“Environmental Technology & Management”.  

De toelatingseisen en informatie over de diverse studietrajecten en specialisaties die we 
aanbieden, zijn terug te vinden op www.avans.nl.  Brochures over de opleidingen zijn op 
te vragen via cic@avans.nl. 

Met dit beroepenboek hopen we een tipje van de sluier op te lichten over de vele 
mogelijkheden in het werkveld en de carrièreperspectieven van de opleidingen binnen de 
Academie voor de Technologie van Gezondheid en Milieu. Op de landelijke websites 
www.feelthechemistry.nl en www.proef.info vind je nog veel meer mogelijkheden over 
carrières in de chemie, life sciences (biologie en medisch laboratoriumonderzoek), 
procestechniek (chemische technologie) en milieukunde.

Succes met het maken van je studiekeuze!
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