
 

 

Scholieren nemen bezit van laboratorium waterschap 

Vrijdag 15 juni is het laboratorium van waterschap Hunze en Aa’s in Assen het domein van 

middelbare scholieren. Gemotiveerde scholieren uit Drenthe en Groningen hebben zich 

aangemeld om laboratoriumproeven uit te voeren. Daarmee willen ze zichzelf testen of werken 

in een lab inderdaad een leuke en spannende werkomgeving voor later is. Er zijn proeven op 

het programma gezet die passen bij het huidige opleidingsniveau van leerlingen uit 3/4 VMBO 

of 4/5 HAVO. Zo is een keuze voor een laboratoriumopleiding makkelijker te maken. Deze dag 

is georganiseerd in samenwerking met de regionale vervolgopleidingen en met het landelijke 

initiatief van de Lab Experience Days. Aanmelden voor deze dag kan niet meer! 

Dagindeling 

De scholieren zijn in twee groepen ingedeeld om zo goed mogelijk kennis te maken met 

laboratoriumwerk. Ze gaan zelf proeven doen onder begeleiding van de ervaren lab medewerkers. Al 

doende horen ze ervaringen van studenten, stagiaires en medewerkers hoe zij hun opleidingskeuze 

hebben gemaakt. In een apart programma krijgen ouders meer informatie te horen van de 

vervolgopleidingen, de arbeidsmarkt en een rondleiding in het lab.  

Proeven 

Een watermonster met algen filtreren, bicarbonaat in slootwater analyseren of petroleum en water 

scheiden. Het zijn allemaal handelingen die op een waterschapslab gebeuren met geavanceerde 

apparatuur. Het lab van een waterschap controleert bijvoorbeeld zwemwater op bacteriën of rioolwater 

uit de zuiveringsinstallatie. Werken bij het lab van een waterschap kan dus ook.   

Lab Experience Days 

Het lab van waterschap Hunze en Aa’s doet mee aan de Lab Experience Days. Op een aantal 

laboratoriumlocaties in Nederland zijn deze dagen al georganiseerd. Zo kunnen scholieren die voor 

een nieuwe opleidingskeuze staan zich oriënteren op laboratoriumopleidingen. De samenwerkende 

regionale vervolgopleidingen zijn het Noorderpoort College, de Hanzehogeschool, het Drenthe 

College en de Stenden Hogeschool.  

Kijk voor meer informatie op www.labexperience.nl en www.hunzeenaas.nl 

 

--Einde persbericht – 

Notitie voor de pers: 

U bent van harte welkom om deze scholieren te zien experimenteren in het laboratorium. De 

groepsindeling is van 13.00 – 15.00 uur en van 16.00 – 18.00 uur. Het adres van het laboratorium in 

Assen is Eemland 1a in Assen. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met : 
Waterschap Hunze en Aa’s, 
Willeke Bergman of Marian Boelens, communicatieadviseurs  
w.bergman@hunzeenaas.nl of m.boelens@hunzeenaas.nl 
telefoon 0598 69 38 71         of 0598 – 69 38 31 
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