
Een hbo-opleiding en een universitaire 
studie geven je allebei een goede start-
 positie op de arbeidsmarkt. 

Op onze site vind je:
 een studiegids met alle opleidingen in
 chemie, life sciences en procestechniek
 een beroepengids

 info over open dagen 
 info over de arbeidsmarkt 
 en een test die je online kunt doen 
 om te zien of een chemische studie 
 bij jou past

Kijk voor meer informatie op 
 www.exactwatjezoekt.nl

Numbers…
Marktonderzoekers zijn dol op cijfertjes. Hoeveel  
mensen gebruiken welke producten, waaraan hebben  
ze behoefte, wat kopen ze? Deze site weet alles:  
www.worldometers.info Van de omvang van de wereld-
bevolking en de dagelijkse uitstoot van CO2 tot het  
aantal zoekopdrachten in Google en hoeveel mensen 
een mobieltje hebben. Vooral niet knipperen, want het 
verandert al terwijl je kijkt! 

Wil jij van Market & Money je vak maken?  

hbo

l je krijgt tijdens de opleiding meer 
 coaching en begeleiding
l praktijkgericht
l hbo’ers werken mee aan (een onderdeel
 van) een project 
l hbo leidt op tot het doen van toegepast
 onderzoek

universiteit (wo)

l vraagt zelfstudie en initiatief

l wetenschappelijk (abstract en theoretisch)
l wo’ers leiden en bedenken vaak projecten 

l wo leidt breed en met een vooral 
 wetenschappelijke focus op 

De bètawereld Market & Money omvat uiteenlopende opleidingen die je door heel  
Nederland kunt volgen, zowel op hbo- als universitair niveau. Welke opleiding bij jou past 
en of je kiest voor hbo of universiteit, hangt af van je vooropleiding, je interesses en  
welk beroep je in de toekomst uit wilt oefenen. In grote lijnen:

Exact wat je zoekt! is een samenwerking tussen 
Stichting C3, AkzoNobel, DOW Benelux BV, DSM,  
KNCV, NWO-CW/ACTS, Shell Nederland BV, het Domein  
Applied Science, VAPRO/Kenniscentrum PMLF, VNCI  
en alle scheikunde- en hieraan gerelateerde  
opleidingen aan de Nederlandse universiteiten.
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Boordevol plannen?
Maak er meer van met
Market & Money!

HBO  &  Univer
siteit

www.exactwatjezoekt.nl
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Richard Blaauw:
“Ik ben algemeen directeur bij 
Chiralix, een bedrijf dat ik acht  
jaar geleden zelf op heb gezet.  
Wij leveren moleculen voor de 
farma  ceutische industrie. Zoals 
gebruikelijk bij kleine bedrijven 
betekent dit dat mijn werk heel 
divers is, van boekhouding tot  

het bedenken van nieuwe projecten  
en van marketing tot personeels-
management.  Dat maakt mijn werk 
uitdagend, afwis selend en dus leuk! 
Tijdens mijn studie wist ik nog niet 
goed welke kant ik uiteindelijk op 
wilde, maar ik wist wel dat ik 
promotie onderzoek wilde doen. 
Daarbij begon langzaam maar zeker 

het idee te groeien om een eigen  
bedrijf op te zetten. Zonder mijn 
bèta-achtergrond zou ik dit werk 
niet kunnen doen: om te begrijpen 
wat onze klanten willen, waar de 
medewerkers mee bezig zijn en  
om nieuwe producten te kunnen 
bedenken, heb ik mijn bèta-achter-
grond nog elke dag nodig.”

Carrièretijgers in de dop kiezen vaak 
voor een studie bedrijfseconomie of 
rechten. Prima opties natuurlijk, maar 
wat dacht je van een studie in een van  
de exacte wetenschappen? Wie carrière 
wil maken of bijvoorbeeld het bedrijfs-
leven in wil, zit met een van de vele  
bètastudies namelijk gebakken. De che-
mie en techniek zijn voortdurend in ont-
wikkeling, er zijn grote (internationale) 
bedrijven om bij te werken en carrière  
te maken en men is altijd op zoek naar  
professionals die de markt begrijpen, 
mogelijkheden zien en kansen pakken. 

Veel mensen stellen zich na een bètastu-
die vooral een bestaan in een laboratorium 
voor. Daar is helemaal niks mis mee, maar 
jij bent misschien eerder geïnteresseerd 

in zaken doen, marketing of management. 
Misschien ben je een cijferfreak, droom je 
van een commerciële carrière of wil je heel 
erg graag voor jezelf beginnen. Dat is het 
mooie aan een bèta-opleiding: je kunt na je 
studie vele kanten op en er is altijd wel een 
insteek te vinden die bij jou en jouw inte-
resses past. Maak maar eens kennis met 
de mensen in deze folder: ze zijn stuk voor 
stuk heel verschillend en toch zouden ze 
hun werk niet kunnen doen zonder hun  
bèta-achtergrond en -studie. 

De wereld van Market & Money is heel  
divers en biedt vele kansen. Durf jij jouw 
kans te pakken? Er zijn in Nederland  
verschillende hbo- en wo-opleidingen  
op dit gebied. Je leest er in deze folder  
en op onze site meer over!

Naam: Carina BottemaLeeftijd: 28
Opleiding: HBO Forensisch  
onderzoek
Ik werk bij: FEKTS:  
Forensisch Advies (eigen 
bedrijf), Leiden
Over 10 jaar ben ik:  
gelukkig

Maak kennis met...

Dennis de Mik:
“Ik werk bij een marktonderzoek-
bureau; onze afdeling adviseert 
bedrijven bij de ontwikkeling van 
nieuwe geneesmiddelen. Wij leve-
ren informatie die zij weer gebrui-
ken om middelen en markt op  
elkaar af te stemmen. Oorspronke-
lijk wilde ik arts worden; nadat  
ik een jaar bio-farmaceutische  
wetenschappen had gestudeerd, 
vond ik het echter jammer om dat 
niet af te maken. En ik ontdekte  
dat ik de commerciële kant van de 
geneesmiddelenwereld heel erg  

interessant vond en daarom ben ik 
strateeg geworden. Nadat ik een 
paar jaar had gewerkt, kreeg ik de 
kans om een kantoor op te zetten in 
Genève (Zwitserland) dat inmiddels 
volop meedraait in ons internatio-
nale team. Dat beschouw ik echt als 
een succes. Veel van mijn collega’s 
hebben geen bèta-achter grond. Zij 
weten soms meer van marketing 
en het bedrijfsleven, maar ik weet 
weer meer van het lichaam, genees-
middelen en ziekten. Samen een 
winnende combinatie!”

Naam: Richard
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Opleiding: WO
 Scheikunde

Ik werk bij: 
Chiralix B.V.
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Nijmegen
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 Wil je meer weten? Kijk dan op www.exactwatjezoekt.nl 

Naam: Dennis de Mik
Leeftijd: 28

Opleiding: WO Bio-Farmaceu-tische wetenschappen
Ik werk bij: SKIM (markt-onderzoekbureau), Rotterdam
Over 10 jaar ben ik:  strategisch adviseur voor nieuwe geneesmiddelen

Maak kennis met...

Carina Bottema:
“Ik heb een forensisch advies-
bureau; wij geven advies aan straf-
rechtadvocaten die mensen verde-
digen die van een misdrijf worden 
verdacht. Ook geef ik cursussen  
aan juristen over bijvoorbeeld  
forensisch DNA-onderzoek, zodat 
ze daar wat meer inzicht in krijgen. 

Ik wist al vroeg dat ik voor mezelf 
wilde beginnen, en heb mijn sta-
ges zo afgestemd dat ik ook aan 
mijn management- en organisatie-
vaardigheden kon werken.  
Zonder een bèta-achtergrond zou 
ik dit werk natuurlijk niet kunnen 
doen; je krijgt veel te maken met 
biologie en chemie, en je moet  

leren hoe je objectief en zonder 
vooroordelen wetenschappelijk  
onderzoek doet. Als kind wilde ik 
altijd al werk gaan doen dat ik echt 
leuk zou vinden. Laatst besefte ik 
dat ik dat met mijn eigen bedrijf 
heb bereikt. Dat ik die belofte waar 
heb kunnen maken – dat vind ik 
mijn grootste succes.” 


