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Voorwoord 

Er kiezen te weinig scholieren voor een laboratoriumopleiding (MLO, HLO) om in de toekomst aan de 

vraag te kunnen voldoen. Door het organiseren van Lab Experience Days kunt u scholieren 

enthousiasmeren voor laboratoriumtechniek en zo een bijdrage leveren aan het vergroten van de 

instroom in de laboratoriumopleidingen. 

Tijdens Lab Experience Days komen middelbare scholieren (vmbo, havo, vwo) in aanraking met de 

beroepen in het lab. Wat dit project uniek maakt, is dat het ‘in-house’ bij werkgevers plaatsvindt en 

dat er een apart programma voor ouders wordt georganiseerd. Eerdere edities van dit project 

hebben uitgewezen dat dit een succesvolle formule is. Veel scholieren gaven aan enthousiast te zijn 

geraakt voor laboratoriumtechniek. 

De Lab Experience Days worden georganiseerd in verschillende regio’s. De regio’s opereren 

zelfstandig, maar worden op landelijk niveau ondersteund door Stichting C3. In de regio’s werken 

werkgevers en opleidingen nauw samen om een aantrekkelijk en informatief programma in elkaar te 

zetten en om scholieren te werven voor deelname. 

In dit handboek wordt uitgewerkt hoe Lab Experience Days in een regio kunnen worden opgezet, 

worden praktische tips gegeven en worden materialen aangeleverd die na slechts een kleine 

aanpassing kunnen worden gebruikt. Daarnaast worden de ‘lessons learned’ uit eerdere edities van 

het project aan de orde gesteld. 

Dit handboek is opgesteld door Hyphen Projects in opdracht van Stichting C3. Heeft u nog vragen? 

Kijk voor meer informatie op www.labexperience.nl of neem contact op via info@labexperience.nl.  

 

Hyphen Projects 

juli 2012 
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mailto:info@labexperience.nl


 
 
 
 
 
 

www.labexperience.nl 3 
 

Inhoudsopgave 

Voorwoord         2 

Inhoudsopgave        3 

1. Inleiding        4 

1.1 Aanleiding        4 

1.2 Inhoud        4 

1.3 Toegevoegde waarde voor deelnemende organisaties  4 

2. Tijdslijn         6 

3. Samenstelling team       8 

3.1 Wanneer en wie       8 

3.2 Het eerste contact       8 

3.3 Taakverdeling       9 

4. Keuzes in doelgroep, vorm en planning     10 

4.1 Individueel met ouders of klassikaal    10 

4.2 Niveau en leerjaar       10 

4.3 Aantal deelnemers       11 

4.4 Aantal locaties, dagen en datum     11 

5. Promotie        12 

5.1 Posters en flyers       12 

5.2 Scholen        12 

5.3 Lokale media       13 

5.4 Werknemers/intern      13 

5.5 Studenten        13 

5.6 Websites en social media      14 

5.7 Evenementen       14 

6. Programma & Draaiboek      15 

6.1 Ontvangst        15 

6.2 Plenaire opening       16 

6.3 Rondleiding scholieren      16 

6.4 Proeven scholieren       17 

6.5 Presentaties ouderprogramma     17 

6.6 Rondleiding ouders       18 

6.7 Plenaire afsluiting       18 

6.8 Infomarkt        18 

6.9 Tijdsbewaking       19 

7. Na afloop        20 

7.1 Mailing nasturen       20 

7.2 Foto’s en persbericht      20 

7.3 Enquêtes        20 

7.4 Evalutievergadering      20 

Bijlagen         21 



 
 
 
 
 
 

www.labexperience.nl 4 
 

1. Inleiding 
 

1.1 Aanleiding 

Terwijl er vanuit het bedrijfsleven signalen zijn dat er een tekort aan goed gekwalificeerd 

laboratoriumpersoneel dreigt, blijkt dat veel laboratoriumopleidingen kampen met een teruglopend 

leerlingenaantal. De PMLF heeft becijferd dat er op MBO-4 niveau in 2014 een tekort van 500 

instromers in laboratoriumbanen zal zijn ontstaan. Op HBO-niveau is het probleem minder groot, 

maar ook zeker aanwezig. De grootste oorzaak van dit probleem is de vergrijzing. Om dit probleem 

op te lossen, zal de instroom in de laboratoriumopleidingen moeten worden verhoogd. 

Vanuit het project HCC (Human Capital Chemie) is het initiatief genomen om samen met FeNeLab, 

Kenniscentrum-PMLF, DAS en C3 te werken aan een oplossing voor dit probleem. Naar aanleiding 

van enquêtes gehouden onder laboratoriumopleidingen en –werkgevers is het projectplan voor de 

Lab Experience Days opgesteld. Het project sluit aan bij HCC-project ‘Exact wat je zoekt’, de DAS-

campagne PROEF! en de promotieactiviteiten van de opleidingen zelf zoals open dagen, 

meeloopdagen, etc. De LED is een aanvulling op de bestaande activiteiten en onderscheidt zich van 

bestaande initiatieven doordat scholieren en hun ouders ‘in house‘ zijn bij een bedrijf en dat er een 

apart programma voor de ouders is. 

In het najaar van 2011 en het voorjaar van 2012 hebben de eerste tien Lab Experience Days 

plaatsgevonden in vijf regio’s. De reacties van zowel scholieren als ouders waren zeer enthousiast. 

1.2 Inhoud 

De bedrijven en de opleidingen uit de regio hebben een grote vrijheid bij de invulling van de Lab 

Experience Days. Wel zijn er elementen die standaard voorkomen tijdens een Lab Experience Day, 

namelijk: 

 Scholieren komen in contact met jonge medewerkers in de laboratoriumtechniek. 

 Scholieren voeren zelf laboratoriumproeven uit die een goed beeld geven van de 

werkzaamheden van een laboratoriummedewerker. 

 Scholieren voeren proeven uit die verschillen van de proeven die zij op school krijgen of 

tijdens een open dag bij een van de laboratoriumopleidingen doen. 

 Ouders en eventueel vakdocenten of decanen hebben een apart programma waarin onder 

andere onderwerpen als opleiding, baanzekerheid en doorgroeimogelijkheden aan bod 

komen. 

 Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaand voorlichtingsmateriaal uit onder 

andere het beroepenvoorlichtingsproject ‘Exact wat je zoekt’. 

 

1.3 Toegevoegde waarde voor deelnemende organisaties 

Het doel van de Lab Experience Days is duidelijk; het verhogen van de instroom in de 

laboratoriumopleidingen. Voor de ROC’s en hogescholen is het dus direct evident wat het voordeel is 

om deel te nemen: meer studenten. Voor werkgevers zijn er natuurlijk langetermijnseffecten 
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doordat een groter tekort aan personeel wordt voorkomen, maar ook op korte termijn zijn er al 

voordelen. Zo levert deelname aan het project veel positieve publiciteit op en verstevigt het de 

samenwerking met overige partijen in de regio; het toont goodwill naar opleidingen, lokale 

overheden en concullega’s. Veel werkgevers openen zelf al hun deuren voor middelbare scholieren. 

Aansluiten bij dit project neemt hen dan veel werk uit handen. Meer dan genoeg redenen om Lab 

Experience Days te organiseren! 
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2. Tijdslijn 

Bij de organisatie van de Lab Experience Days is het natuurlijk erg belangrijk om op tijd te beginnen. 

Hieronder wordt van de belangrijkste activiteiten besproken wanneer deze uiterlijk moeten worden 

ingezet. Eerder beginnen is natuurlijk altijd een goed idee. Veel van de hier genoemde zaken worden 

in latere hoofdstukken uitgewerkt, zoals staat weergegeven in de laatste kolom. 

Tijd tot LED Wat Denken aan Hd 

 6 mnd Samenstelling team  ROC, hogeschool, werkgever en regionale 
initiatieven betrekken. 

 Duidelijke taakverdeling afspreken. 

 Regiocoördinator aanstellen. 

 Wie neemt  welke kosten op zich? 

 Communiceren binnen docententeam en collega’s 
om draagvlak te creëren. 

3 

 

 

 

 

5.4 

 5 mnd Keuzes maken  Klassikaal of individueel. 

 Doelgroep (leerjaar en niveau). 

 Doordeweeks of weekend. 

 Aantal dagen en locaties. 

 Maximum en minimum aantal deelnemers 
vaststellen. 

4 

5 mnd Datum prikken  Vakanties en toetsperiodes scholieren. 

 Vakanties en toetsperiodes ROC en hogeschool 
i.v.m. inzet docenten en voorlichtingsstudenten. 

 Overige activiteiten voor scholieren. 

 Keuzemomenten zoals profiel en studie 

 Open dagen van ROC en hogeschool. 

 Publiceren op de website. 

 Stuur een persbericht uit. 

 
 
 
 
4.4 
4.4 
5.6 
5.3 

4 mnd Aanschrijven scholen  Maak duidelijk wat de doelgroep is. 

 Maak gebruik van alle contacten binnen het 
regioteam. 

 Begin tijdig met het samenstellen van een lijst. 

 Probeer contactgegevens van vakdocenten te 
krijgen. 

 

2 mnd Programma invullen  Laat de scholieren andere proeven doen dan ze op 
school zouden krijgen. 

 Houd rekening met beperkingen in ruimtegebruik. 

 Zorg voor voldoende begeleiding bij de proeven. 

 Stem het niveau af op de doelgroep, eventueel 
met hulp van docenten opleidingen of middelbare 
scholen. 

 Zorg bij het ouderprogramma voor genoeg 
expertise. 

 Publiceren op de website. 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

1 mnd Aanschrijven scholen en  Communiceer duidelijk als er een inschrijfdeadline 5 
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media is. 

 Probeer persoonlijk contact te krijgen met 
vakdocent en redactie. 

1 mnd Praktische uitwerking  Werk protocollen uit. 

 Zorg dat materialen in huis zijn. 

 

1 wk Last-minute wijzigingen  Aanmelden kan via de website, vanuit het 
landelijke bureau worden updates gestuurd. 

 Wanneer de aantallen en niveaus/leerjaren van de 
scholieren bekend zijn, kan het programma nog 
aangepast worden om het beter aan te laten 
sluiten. 

 

0 Lab Experience Day  Zorg dat alles op tijd klaar is. 

 Zorg voor voldoende rust in het programma. 

 Bewaak de tijdlijnen goed. 

6 

1 wk na 
LED 

Evaluatie  Neem enquêtes af. 

 Stuur bezoekers informatie over opleidingen na. 

 Evalueer met het team. 

7 
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3. Samenstelling team 

Om tot de succesvolle uitvoering van Lab Experience Days te komen, is het belangrijk om een goed 

team te vormen dat commitment toont en waarin de taakverdeling en de verwachtingen helder zijn. 

3.1 Wanneer en wie 

Om de Lab Experience Day tijdig te kunnen laten plaatsvinden, moet er minimaal vier maanden van 

tevoren begonnen worden met het bijeen brengen van de diverse partijen. Het kan binnen een 

organisatie makkelijk een maand duren voordat een besluit wordt genomen of er wordt 

deelgenomen. Bij de grotere werkgevers kan er nog wel meer tijd overheen gaan, zeker wanneer bij 

een partij niet direct bekend is waar de besluitvorming ligt. 

Bij de opleidingen is meestal de opleidingscoördinator, teamleider of opleidingsdirecteur de persoon 

die besluit over deelname. Probeer bij werkgevers contact te leggen met labhoofden. 

Verder kunnen sectorspecifieke regionale initiatieven een waardevolle toevoeging zijn aan het 

projectteam, omdat zij vaak een erg goed netwerk hebben en ervaringen kunnen delen. 

3.2 Het eerste contact 

Wanneer partijen voor het eerst benaderd worden, is het verstandig om hen een factsheet te sturen. 

In bijlage I vindt u een voorbeeld van een dergelijke facsheet. Aan de hand van deze factsheet 

kunnen organisaties vaak bepalen wie de juiste contactpersoon is voor een dergelijk project. De 

ervaring leert echter dat er meestal alleen actie wordt ondernomen na telefonisch contact. In dit 

contact kunt u de volgende onderwerpen aan de orde brengen: 

 Informeer over noodzaak en doelstelling van het project. 

 Benoem unieke elementen uit het project. 

 Maak duidelijk wat het voordeel om mee te doen is voor degene die u belt . 

 Vraag wie in het regioteam zou kunnen plaatsnemen. 

 Informeer bij werkgevers ook naar de mogelijkheden om scholieren en hun ouders of klassen 

op locatie te ontvangen, rondleidingen te verzorgen en er proeven uit te laten voeren. 

Een geschikte werkgever vinden kan lastig zijn en veel tijd in beslag nemen. Werkgevers kunnen last 

hebben van de economisch recessie en om die reden op dit moment geen prioriteit geven aan 

dergelijke initiatieven. Ook is het mogelijk dat werkgevers de urgentie niet inzien om de 

labopleidingen te promoten, aangezien er op dit moment geen schaarste is op de arbeidsmarkt. 

Probeer via de stagebedrijven contact te leggen met de labhoofden, dat heeft de grootste kans van 

slagen. 

Het bereiken van vakdocenten is erg belangrijk in de bezoekerswerving, omdat zij goed in staat zijn 

scholieren te enthousiasmeren voor het project. Wijs de deelnemende ROC’s en hogescholen er in 

een vroeg stadium op dat van hen wordt verwacht dat ze de contacten die ze hebben ter beschikking 
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stellen voor het project. Veel opleidingen hebben deze gegevens niet up-to-date of volledig. Door dit 

in een vroeg stadium aan te kaarten is er tijd om het bestand compleet te krijgen. 

3.3 Taakverdeling 

Zorg dat de verschillende partijen uit het regioteam duidelijk weten wat hun rol is en wat zij van de 

andere partijen kunnen verwachten. Het is daarbij belangrijk dat er iemand wordt aangesteld als 

regiocoördinator. Deze persoon heeft contact met het landelijk bureau, belegt de vergaderingen, 

controleert of afspraken worden nagekomen en heeft individueel contact met partijen die 

programmaonderdelen organiseren. Ook is het wenselijk dat de regiocoördinator regelmatig een 

statusupdate geeft van wat alle partijen aan het doen zijn, zodat iedereen op de hoogte blijft. Een 

goede methode hiervoor is een (twee)wekelijkse e-mail. 

Uit eerdere edities is duidelijk geworden dat het niet noodzakelijk is om vaak met het hele team bij 

elkaar te komen. Het is belangrijk om bij de start van het project bij elkaar te komen wanneer alle 

partijen hun commitment hebben uitgesproken, zodat partijen elkaar kunnen leren kennen en 

afspraken met elkaar kunnen maken. Hier moeten ook enkele belangrijke keuzes worden gemaakt. 

Verder is het goed om enkele weken voor de Lab Experience Days bij elkaar te komen om de 

voortgang te bespreken en knelpunten uit de weg te ruimen. Ook is het wenselijk om kort na de Lab 

Experience Days gezamenlijk te evalueren. 

Voor bepaalde onderdelen is het een goed idee om nog in subgroepen te vergaderen om 

bijvoorbeeld de voortgang van de bezoekerswerving of de inhoud van het practicum of presentatie 

te bespreken met die mensen die er mee bezig zijn. 
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4. Keuzes in doelgroep, vorm en planning 

Binnen de doelstellingen van het project, zijn er verschillende keuzes te maken naar gelang de 

wensen en mogelijkheden in de regio. Hierbij is het ook belangrijk om eerst een beeld te krijgen van 

welke andere initiatieven er in de regio zijn, zodat dit project zo goed mogelijk aan kan sluiten op 

andere projecten en hier niet mee gaat concurreren. 

4.1 Individueel met ouders of klassikaal 

Er is gebleken dat ouders van grote invloed zijn op de studiekeuze van hun kinderen. Daarbij geldt 

dat ouders andere informatie interessant vinden dan scholieren. Door scholieren met hun ouders 

langs te laten komen, kunnen beide partijen van geschikte informatie worden voorzien om maximaal 

effect te behalen.  

Bij deze vorm van de Lab Experience Days is een dagdeel op zaterdag het meest geschikt, maar voor 

veel werkgevers is openstelling op zaterdag een te grote belasting. Ook op doordeweekse dagen zijn 

succesvol LEDs georganiseerd waarbij veel ouders aanwezig waren. 

Om makkelijk veel scholieren te bereiken, is een klassikale Lab Experience Day zeer geschikt. Dit is de 

meest effectieve manier om veel twijfelaars met het lab in aanraking te laten komen, aangezien zij 

waarschijnlijk niet op eigen initiatief een LED zullen bezoeken. Het nadeel is dat je hierdoor ook 

scholieren in huis haalt die minder gemotiveerd zijn om aan alles deel te nemen. Sommige scholen 

vinden het geen probleem om alleen met die leerlingen te komen die oprecht geïnteresseerd zijn. 

Opper dus bij de docent om alleen met de geïnteresseerde leerlingen te komen. 

Vakdocenten zijn makkelijk enthousiast te krijgen om aan een LED deel te nemen mits zij hier tijdig 

van op de hoogte worden gesteld. Intern moeten zij natuurlijk nog veel zaken regelen zoals 

vrijroostering en vervoer. Communiceer de datum en tijden dus snel. 

4.2 Niveau en leerjaar 

De Lab Experience Days zijn bedoeld om de instroom in de laboratoriumopleidingen te vergroten, 

dus MLO en HLO. Afhankelijk van de behoefte in de regio kan de focus op een van deze beide 

groepen gelegd worden. 

Verder moet er worden bekeken of de focus op een bepaald leerjaar moet liggen. De LED kan het 

beste georganiseerd worden wanneer leerlingen bezig zijn met belangrijke keuzes zoals de 

profielkeuze of studiekeuze. Indien er bijvoorbeeld in de regio al veel activiteiten worden 

georganiseerd om scholieren te helpen bij hun profielkeuze, kan ervoor worden gekozen om speciaal 

te richten op studiekeuze en dus alleen het examenjaar en voorexamenjaar uit te nodigen. 

Wat de doelgroep in de regio is, moet in de bezoekerswerving duidelijk worden gecommuniceerd en 

het programma moet hierop worden aangepast. Wanneer uit de aanmeldingen blijkt dat er van een 

bepaalde subgroep veel aanmeldingen komen, is het verstandig hier het programma nog op aan te 

passen. 

Wanneer blijkt dat er voor een bepaalde Lab Experience Day veel vwo-ers zijn ingeschreven, zorg dan 

dat er ook informatie over universitaire opleidingen aanwezig is.  
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4.3 Aantal deelnemers 

Er moet over worden nagedacht hoeveel scholieren de werkgevers zouden willen ontvangen. Hoe 

meer scholieren ontvangen worden, hoe meer personen er geënthousiasmeerd kunnen worden voor 

de opleidingen, maar ook hoe meer inzet het van de organisatoren vergt en hoe minder 

spectaculaire proeven kunnen worden gedaan. Met name kleinere werkgevers zullen niet meerdere 

klassen/grote groepen kunnen ontvangen. 

Ook de bezoekerswerving moet worden aangepast op het gewenste aantal deelnemers. Om enkele 

klassen te ontvangen of enkele tientallen scholieren en ouders te enthousiasmeren is het 

aanschrijven en bellen van scholen en plaatselijke media meestal voldoende. Door het plaatsen van 

advertenties en radiospotjes kunnen veel meer personen bereikt worden, maar hier is wel budget 

voor nodig. 

4.4 Aantal locaties, dagen en datum 

Afhankelijk van het aantal werkgevers dat wil meewerken en de capaciteit die zij hebben, kan 

worden vastgesteld hoeveel Lab Experience Days worden georganiseerd en op welke locaties. 

Natuurlijk kan een werkgever ook een programmaonderdeel verzorgen op de locatie van een andere 

werkgever. 

Een andere optie is om een grote klassikale dag te organiseren om scholieren enthousiast te krijgen 

en later een andere Lab Experience Day te organiseren voor een kleiner aantal geïnteresseerde 

scholieren en hun ouders. Hier kunnen dan uitdagendere proeven worden verzorgd en meer 

gedetailleerde informatie worden gegeven. Ook kan hier dan natuurlijk een ouderprogramma 

worden verzorgd. 

Houd er in de planning ook rekening mee wat voor de scholieren goede periodes zijn voor een Lab 

Experience Day. Houd rekening met het volgende: 

 Een LED wordt idealiter georganiseerd op een moment dat scholieren bezig zijn met 

belangrijke keuzes in hun opleiding. Belangrijk zijn bijvoorbeeld de profielkeuze en de 

studiekeuze. Wanneer de LED vlak voor deze keuzemomenten wordt georganiseerd, is het 

rendement het hoogst, aangezien er de meeste twijfelaars op af komen. 

 Probeer de LED te plannen tussen twee open dagen van de opleidingen in. Op de eerste 

open dag kan dan promotie gemaakt worden voor de LED. Tijdens de LED kunnen de 

deelnemers gewezen worden op de tweede open dag waar ze meer informatie kunnen 

krijgen. 

 Organiseer de LED niet direct na de zomervakantie, anders heb je geen tijd voor 

bezoekerswerving. Die zal pas bij de start van het schooljaar op gang komen. Houd er in de 

organisatie ook rekening mee, dat er in de zomermaanden weinig geregeld kan worden.  

Begin dus eventueel eerder. Let ook op de (gespreide) herfstvakantie. 

 Organiseer de LED wel voor aanvang van de examens en de periode met veel vakanties en 

feestdagen in het voorjaar.  
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5. Promotie 

Een goede promotie is zeer belangrijk voor het slagen van het project. Houd er rekening mee dat 

goede promotie veel tijd kost en dat de taken hierin dus duidelijk verdeeld moeten worden. 

De promotie is verdeeld in een landelijk deel en een regionaal deel. Landelijk wordt de website 

beheerd, worden nieuwsbrieven uitgestuurd, wordt landelijke pers aangeschreven en wordt social 

media ingezet. De promotie in de regio dient te worden uitgevoerd door de regio zelf. 

Scholieren en klassen kunnen zich via een inschrijfformulier op de website aanmelden. Vanuit het 

landelijke bureau krijgen de regio’s regelmatig updates over het aantal aanmeldingen. 

Het is erg belangrijk dat van tevoren goed wordt afgestemd wie welke partij benadert en dat er 

geïnventariseerd wordt welke mogelijkheden iedere partij heeft buiten de hier aangegeven 

mogelijkheden. 

5.1 Posters en flyers 

Vanuit het landelijke bureau worden er posters en flyers ontwikkeld en gedrukt. Het is de bedoeling 

dat regio’s deze zelf verspreiden op middelbare scholen, op open dagen en tijdens andere relevante 

activiteiten. Om herkenning te genereren lijken de posters van de verschillende regio’s op elkaar. 

Denk er van tevoren goed overna hoe de posters en flyers verspreid zullen worden. Wie ontvangen 

ze en in welke oplage? Als posters verstuurd worden in kokers, wordt het pakketpost. Spreek van 

tevoren af welke partij de kosten voor haar rekening neemt. Denk er ook aan dat het samenstellen 

van deze pakketten een tijdrovende klus is. 

5.2 Scholen 

Een goede manier om scholieren te bereiken, is via decanen en vakdocenten. Indien is gekozen voor 

een klassikale variant is dit natuurlijk essentieel, maar ook voor individuele deelname is promotie via 

scholen van groot belang. Er is gebleken dat veel ROC’s en hogescholen geen volledige up-to-date 

lijsten van vakdocenten uit de regio hebben. Het is voor de opleidingen echter de moeite waard om 

er tijd in te investeren om deze lijsten te maken, want deze kunnen natuurlijk ook voor andere 

promotiedoeleinden worden gebruikt. Een optie is ook om voorlichtingsstudenten langs de scholen 

te laten gaan en posters op te hangen of om studenten te vragen hun eigen oude vakdocent te 

benaderen. 

Denk er ook aan dat telefonisch contact krijgen met decanen en vakdocenten erg lastig is, aangezien 

zij vaak in de les zitten. 

In bijlage II vindt u een voorbeeldbrief die met posters en flyers naar scholen gestuurd kan worden. 

Een drempel voor scholen om klassikaal naar de Lab Experience Days te komen, is de kosten die 

vervoer met zich brengen. Er kan overwogen worden om vanuit de regio middelen beschikbaar te 

stellen om de scholen hierin tegemoet te komen. 
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5.3 Lokale media 

In de kleinere plaatsen zijn lokale media vaak bereid om berichten te plaatsen over de LED. 

Inventariseer binnen de regio welke partijen de beste contacten met de lokale pers hebben en laat 

deze partij persberichten uitsturen, dan is de kans dat het wordt opgenomen het grootst. Er kan voor 

gekozen worden om perslijsten van de verschillende organisaties samen te voegen of alle 

organisaties kunnen hun eigen persberichten versturen. 

In grote steden wordt vaak zoveel georganiseerd dat de LEDs niet genoeg nieuwswaarde hebben 

voor free publicity. Binnen de regio budget vrijmaken voor een advertentie of advertorial kan dan 

een oplossing zijn. De pilot van de Lab Experience Days heeft uitgewezen dat adverteren in lokale 

media een goede manier is om ouders te bereiken. 

Zodra de data van de Lab Experience Days bekend zijn, is het een goed idee om een eerste 

persbericht te versturen. In digitale media wordt dit bericht wellicht wel opgepikt, maar in gedrukte 

media waarschijnlijk nog niet, maar dan is de redactie in ieder geval alvast op de hoogte. Doorgaans 

plaatsen gedrukte media berichten over evenementen ongeveer twee weken voor het event of twee 

weken voor de inschrijfdeadline. Dat is dus een goed moment om een tweede persbericht te 

versturen.  De media nabellen vergroot de kans dat ze het bericht oppakken. Een persbericht sturen 

na afloop van de Lab Experience Days kan voor extra publiciteit zorgen. In bijlage III vindt u een 

voorbeeld van een dergelijk persbericht. 

NB: Wanneer de pers langskomt tijdens de Lab Experience Day, vraag dan altijd of u het artikel voor 

plaatsing in mag zien. 

5.4 Werknemers/intern 

Zorg ervoor dat het project ook intern bij de deelnemende organisaties voldoende aandacht krijgt, 

bijvoorbeeld door het plaatsen van berichten in nieuwsbrieven, op intranet en op 

mededelingenborden. Veel werknemers zullen zelf kinderen op de middelbare school hebben of op 

een andere manier contact hebben met de doelgroep. De ervaring uit de pilot leert dat interne 

communicatie bij de werkgever erg goed mond-tot-mond reclame op gang kan brengen en erg 

effectief is in het aantrekken van bezoekers. 

Verder creëert interne communicatie draagvlak binnen de organisatie, waardoor het makkelijker 

wordt om collega’s in te schakelen om zich in te zetten voor de realisatie van het project. 

5.5 Studenten 

Studenten van de ROC’s en hogescholen kunnen worden ingezet als ambassadeurs voor de Lab 

Experience Days. Veel studenten hebben middelbare scholieren in hun omgeving die zij op dit project 

kunnen wijzen. Wanneer studenten stage lopen, kunnen zij het project ook in hun stagebedrijf onder 

de aandacht brengen. Het hier werkzame laboratoriumpersoneel kan zorgen voor mond-tot-mond 

reclame. Ook kunnen studenten hun eigen oude middelbare school benaderen. 
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5.6 Websites en social media 

Natuurlijk is berichtgeving op internet erg belangrijk. Zorg dus dat alle organisaties uit het regioteam, 

maar ook andere belangrijke regionale initiatieven berichten plaatsen over de Lab Experience Days. 

Ook regelmatig berichten plaatsen op hyves, facebook en twitter genereert exposure voor het 

project.  

5.7 Evenementen 

Decanendagen, docentendagen en open dagen van opleidingen zijn goede momenten om de Lab 

Experience Days te promoten. Inventariseer welke evenementen er zijn in de regio en wat geschikte 

manieren zijn om het project onder de aandacht te brengen. Denk bijvoorbeeld aan het geven van 

een korte presentatie of het verspreiden van flyers. 
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6. Programma & draaiboek 

In onderstaande tabel vindt u een voorbeeld voor de invulling van het programma. De verschillende 

onderdelen worden verderop in meer detail besproken. Voor een goed verloop van de dag is het 

belangrijk om het programma in meer detail uit te werken in het draaiboek. In bijlage IV vindt u een 

voorbeeld van een draaiboek evenals een checklist van zaken die u vooraf moet regelen. 

 Scholieren Ouders* 

09:30 Ontvangst met koffie en thee 

10:00 Plenaire opening 
10:05 Welkomstwoord en inleiding over werkgever 
10:15 Jonge medewerker vertelt over eigen ervaring 
10:20 Stagiair vertelt over eigen ervaring 
10:25 Vragen 

10:30 Rondleiding Presentaties 
10:30 Koffie en thee bijschenken 
10:35 Arbeidsmarkt en beroepsperspectief 
10:45 Opleidingen 
10:55 Vragen en discussie 

11:00 Zelf proeven doen Eventueel meer presentaties vanuit werkgever 
Rondleiding, eventueel infomarkt 

12:15 Plenaire afsluiting, eventueel infomarkt en catering 
Lab Experience Days film tonen 
Deelnemers wijzen op open dagen en websites van opleidingen 
Evaluatieformulieren in laten vullen 

12:30 Einde Lab Experience Day 

*) Wanneer gekozen wordt voor klassikale Lab Experience Days, komt dit te vervallen. 

Om de Lab Experience Day toegankelijk te maken voor meer bezoekers, kan er ook voor worden 

gekozen om het programma ’s middags te herhalen of bijvoorbeeld ieder 1,5 uur een groep te laten 

beginnen. Let dan wel goed op ruimtegebruik. Als ieder 1,5 uur een nieuwe groep start, is er een 

aparte ontvangstruimte nodig, kan de plenaire afsluiting niet plaatsvinden in dezelfde ruimte als de 

plenaire opening en moeten ruimtes snel in gereedheid worden gebracht voor de volgende groep. De 

tijdsplanning strak in de gaten houden is dan extra belangrijk. 

6.1 Ontvangst 

Wanneer u aankondigt dat de ontvangst tussen 9:30 en 10:00 uur plaatsvindt, kunnen de eerste 

bezoekers al om 9:00 uur op de stoep staan. Zorg er daarom voor dat er tijdig een ruimte is waarin zij 

kunnen worden opgevangen, zodat ze niet in de regen hoeven te wachten en zorg dat er tijdig koffie 

en thee beschikbaar is. 

Laat bezoekers zich inschrijven. Als het goed is hebben de meeste personen zich via de website 

aangemeld. Hun aanwezigheid hoeft dan alleen maar te worden afgevinkt. Zijn er nieuwe 

inschrijvingen, noteer dan in ieder geval een mailadres, zodat er nog informatie kan worden 

nagestuurd. 
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Eventueel kunt u de ontvangst laten plaatsvinden in dezelfde ruimte als waar de presentaties 

plaatsvinden. De ruimte moet dan dus ruim van tevoren gereed zijn. Zorg er ook voor dat de 

presentaties tijdig op de computer staan en zijn getest (met name als er filmpjes in zitten), zodat dit 

niet hoeft te gebeuren wanneer er al bezoekers aanwezig zijn. 

6.2 Plenaire opening 

Natuurlijk heet de werkgever de bezoekers als gastheer welkom. Probeer in de presentatie over het 

bedrijf goed in de gaten te houden wat de bezoekers aanspreekt. Praat dus niet over 

bedrijfsstructuren, cijfers en technische details, maar vertel wat het bedrijf voor de wereld betekent 

en hoe de scholieren daar later aan zouden kunnen bijdragen. Gebruik bijvoorbeeld een aansprekend 

product om dit uit te leggen. Redeneer vervolgens terug wat voordat het product in handen is van de 

consument de rol van de laboratoriumtechniek is geweest. 

Probeer ook een beeld te schetsen van hoe het is om in het lab te werken. Een aansprekende manier 

om dit te doen, is door een stagiair of jonge werknemer te laten vertellen over zijn/haar ervaringen. 

Hoe ziet een werkdag eruit, met wie heb je allemaal te maken, etc. Geef ook een persoonlijk tintje 

aan het verhaal, door bijvoorbeeld  te vertellen waarom hij/zij gekozen heeft voor dit beroep. Ook is 

het leuk om de presentatie te ondersteunen met foto’s uit de praktijk. Zodat het meer gaat leven. 

Let er in de presentaties op geen vakjargon te gebruiken. Zeker de jongere scholieren weten nog erg 

weinig van biologische en scheikundige begrippen. Overleg eventueel met docenten van opleidingen 

of middelbare scholen wat de scholieren wel of niet zullen begrijpen. Verwacht van de doelgroep niet 

dat zij uit zichzelf veel vragen zullen stellen tijdens de presentatie. Probeer zelf vragen aan de zaal te 

stellen om hen erbij te betrekken. 

6.3 Rondleiding scholieren 

De meeste scholieren hebben nog nooit een echt lab gezien en zijn daarom erg geïnteresseerd om dit 

een keer te zien. Scholieren vinden het erg interessant om mensen aan het werk te zien, dus ‘het lab 

in bedrijf’. Ook vinden ze het interessant om enkele technieken uitgelegd te krijgen. Let er daarbij 

wederom op geen vakjargon te gebruiken. Eventueel kan de rondleiding ook een keer geoefend 

worden in het bijzijn van een docent. 

Probeer rondleidingen te geven in groepjes van niet meer dan tien personen, liefst kleiner. Hoe 

kleiner de groep, hoe minder de scholieren zijn afgeleid en hoe beter ze bij de les blijven. Ook zijn er 

dan minder problemen met verstaanbaarheid. In krappe laboratoria of bij lawaaierige machines, kan 

het erg lastig zijn om goed verstaanbaar te zijn voor de hele groep. 

Eventueel kan er in sommige labs een (spectaculaire) demonstratieproef gedaan worden. 
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6.4 Proeven scholieren 

Aansprekende proeven zijn erg belangrijk voor het slagen van de hele Lab Experience Days. In 

beoordelingen uit eerdere LEDs was dit doorslaggevend voor wat de scholieren van de LED en 

daarmee de laboratoriumtechniek vonden. Besteed er voldoende aandacht aan om proeven te 

bedenken die een goed beeld geven van de werkzaamheden in het lab en die anders zijn dan 

proeven die de scholieren op school of tijdens open dagen kunnen doen. Betrek de opleidingen en 

eventueel middelbare schooldocenten om ervoor te zorgen dat de proeven goed aansluiten bij de 

beleefwereld en het niveau van de scholieren. Zorg ook voor duidelijke protocollen in Jip&Janneke-

taal. Enkele voorbeelden van proeven die tijdens Lab Experience Days zijn verzorgd, zijn te vinden in 

bijlage V. 

Ouderejaars scholieren van een hoger niveau zijn vaak erg geïnteresseerd in de theorie achter de 

proeven. Probeer hier dan ook iets over te leren aan deze scholieren, maar let erop dat het op hun 

eigen niveau wordt uitgelegd.  

Er kan ook voor worden gekozen om verschillende proeven in kleine groepjes te doen, waarbij de 

groepjes rouleren. Let er dan wel op dat alle proeven ongeveer evenlang moeten duren, anders 

moeten de groepjes steeds op elkaar wachten. Een variant is ook om de rondleiding en proeven te 

combineren. Scholieren doen dan in verschillende labs kleinere proeven. 

Let erop dat er voldoende begeleiding is. Eventueel kunnen de opleidingen hierin ondersteunen door 

docenten of studenten te laten helpen bij het begeleiden van de practica. 

Groepjes vormen, naar het lab lopen, uitleg geven, het kost allemaal een hoop tijd. Ook zijn de 

handelingen die de scholieren uit moeten voeren vaak nieuw. Plan daarom voldoende tijd in voor de 

proeven of bereid meerdere proeven voor die niet per se allemaal hoeven te worden uitgevoerd. 

6.5 Presentaties ouderprogramma 

Zorg in de presentaties in het ouderprogramma voor voldoende expertise. Laat de presentatie over 

de arbeidsmarkt liefst verzorgen door een organisatie die daar veel mee bezig is, zoals 

Kenniscentrum-PMLF. Een neutrale partij geniet daarbij de voorkeur. Zorg daarbij voor een realistisch 

verhaal, schets het niet positiever dan het is. Wat in ieder geval aan de orde moet komen is: 

 Inzicht in de werkgelegenheid: is er veel vraag naar MLO- en HLO-ers?  

 Inzicht in salarissen: wat is bijvoorbeeld het startsalaris van een laborant/analist en aan welke 
salarissen moet je denken voor een senior analist, hoe verhoudt het salaris zich t.o.v. van andere 
beroepsgroepen, etc. 

 Inzicht in het toekomst: hoe ziet de arbeidsmarkt er over vijf jaar uit? 

 Inzicht in beroepsbeeld en doorgroeimogelijkheden: wat kun je nu echt worden? 
 
De presentatie over de opleidingen dient natuurlijk door de opleidingen zelf te worden verzorgd. Het 

MLO en HLO kunnen samen een presentatie verzorgen. Zorg dat het een basisverhaal is. Aan het 

einde is het goed om te vertellen wanneer er meeloopdagen en open dagen etc zijn. Wat er in ieder 

geval aan de orde moet komen is: 
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 Welke laboratoriumopleidingen zijn er in Nederland (met een korte toelichting), waar zitten de 
verschillen tussen de opleidingen. 

 Hoe is een opleiding opgebouwd, bijvoorbeeld duur, wanneer kies je een specialisatie, wanneer 
lopen ze stages, etc. 

 Welke vooropleidingen zijn vereist om een laboratoriumopleiding te volgen. 

 Inzicht in de studiebelasting: hoeveel tijd zit een student laboratoriumtechniek op de opleiding, 
hoeveel tijd wordt er verwacht dat de student nog thuis aan de opleiding besteedt, etc. 

 Inzicht in de studiekosten: wat kost de opleiding, is er een bindend studieadvies, etc. 

 Inzicht in de uitstroom: hoeveel studenten gaan er doorstuderen, in wat voor soort banen komen 
de afgestudeerden zoal terecht, etc. 

6.6 Rondleiding ouders 

Ouders zijn er zeer in geïnteresseerd om te zien waar hun kinderen later te werk gesteld zouden 

kunnen worden. Zij willen dus ook graag de laboratoria zien. Ouders zijn in hele andere zaken 

geïnteresseerd dan scholieren, het is daarom zeker aan te raden om deze groepen apart rond te 

leiden. Ouders hebben over het algemeen ook wat meer geduld, dus je kunt hier meer de tijd voor 

nemen. Ook hier geldt dat de groepen niet te groot moeten zijn. 

Extra leuk vinden de ouders het wanneer zij een rondleiding  over het lab kijgen wanneer hun 

kinderen daar proeven aan het doen zijn. Zo krijgen de ouders ook kort een beeld van wat hun eigen 

kinderen die dag aan het doen zijn. 

Wees niet bang voor een gat van (bijvoorbeeld) een half uur na afloop van de rondleiding waarin 

ouders op hun kinderen moeten wachten. Als ouders koffie en thee kunnen krijgen, zullen ze dat niet 

als vervelend ervaren. 

6.7 Plenaire afsluiting 

Om het geheel netjes af te ronden, is het goed om gezamenlijk af te sluiten. Wanneer de ouders en 

kinderen weer bij elkaar komen, willen zij graag ervaringen uitwisselen. Houd de afsluiting dus kort. 

Geef een korte wrap-up, geef mensen de kans om vragen te stellen en vertel hen waar ze 

aanvullende informatie kunnen vinden (websites opleidingen, open dagen, exactwatjezoekt.nl). 

Overhandig eventueel een gadget of een informatietasje. 

Er is een film beschikbaar vanuit de organisatie van de Lab Experience Days. Deze is via YouTube al te 

bekijken, maar in betere resolutie beschikbaar via de landelijke organisatie. Deze film is gemaakt 

door studenten van ROC RijnIJssel en probeert een beter beeld te schetsen over de beroepen in het 

lab door de ogen van scholieren. 

Dit is ook een goed moment om alle bezoeker een evaluatieformulier in te laten vullen. Maak het 

formulier niet te lang. Een voorbeeld is te vinden in bijlage VI.  

6.8 Infomarkt 

Wanneer er wordt gekozen voor een grote opzet die meer een open dag karakter heeft, kan ervoor 

worden gekozen om een infomarkt in te richten waar stands van de opleidingen, de werkgever, C3 
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en eventueel andere partijen kunnen staan. Ook zouden andere werkgevers uit andere sectoren hier 

een plek kunnen hebben die eventueel een kleine proef uit hun eigen vakgebeid laten uitvoeren, om 

zo een breed beeld van de laboratoriumtechniek neer te zetten. 

De ervaring leert dat scholieren in een klassikale opzet van de Lab Experience Days weinig interesse 

hebben in een infomarkt, maar dat deze in combinatie met ouders wel goed wordt bezocht. 

Eventueel kunnen onderdelen uit het programma worden ingekort indien de organisatie op de 

infomarkt aanwezig is. 

6.9 Tijdsbewaking 

Heel belangrijk voor het soepel laten verlopen van de Lab Experience Day is de tijdsbewaking. 

Bezoekers vinden het vervelend als het programma te laat afgelopen is, waardoor latere 

programmaonderdelen in de knel kunnen komen als eerdere programmaonderdelen uitlopen. Het is 

daarom belangrijk om een duidelijk draaiboek te maken en personen verantwoordelijk te stellen 

voor de tijdsbewaking. Wanneer de groep opsplitst in bijvoorbeeld ouders en scholieren of 

verschillende groepen voor rondleidingen of proeven, is het belangrijk dat er bij iedere groep iemand 

aanwezig is die de tijd nauwgezet in de gaten houdt en dat deze personen ook elkaars 

telefoonnummer hebben, zodat ze elkaar kunnen bereiken. 
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7. Na afloop 

 

7.1 Mailing nasturen 

Stuur de bezoekers van de Lab Experience Days nog een mail om hen te bedanken voor hun komst en 

hen te wijzen op de plaatsen waar zij meer informatie kunnen vinden. Geef een lijst met interessante 

websites en noem de data van de open dagen van de opleidingen in de regio. 

7.2 Foto’s en persbericht 

Zorg dat er tijdens de Lab Experience Days foto’s worden gemaakt en dat deze gepubliceerd worden 

op de website. Stuur ook een persbericht uit over het succesvolle verloop en zorg dat de pers 

toegang heeft tot de gemaakte foto’s. 

7.3 Enquêtes 

Werk de afgenomen enquêtes uit en bekijk welke leerpunten daaruit naar voren komen. Zorg ervoor 

dat de resultaten bekend zijn voor de evaluatievergadering. 

7.4 Evaluatievergadering 

Breng het regioteam nog een keer bijeen na afloop van de Lab Experience Days. Evalueer de planning 

en taakverdeling, de opkomst en promotie en natuurlijk het programma zelf. Informeer ook of de 

partijen in de toekomst vaker deel zouden willen nemen aan Lab Experience Days en met welke 

frequentie deze georganiseerd zouden kunnen worden.  
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Bijlage I: Factsheet 

Stichting C3 wil met de organisatie van de Lab Experience Days (LEDs) scholieren enthousiasmeren voor de laboratoriumopleidingen 

(MLO en HLO). De Lab Experience Days vinden regionaal plaats. Bij een Lab Experience Day werken labbedrijven intensief samen met 

laboratoriumopleidingen uit de regio. Gezamenlijk wordt de dag opgezet en hebben alle partijen een actieve rol in de uitvoering. De Lab 

Experience Days onderscheiden zich van reeds bestaande activiteiten doordat zij ‘in house’ bij de uiteindelijke werkgevers van 

laboratoriumpersoneel plaatsvinden. En het evenement biedt iets extra’s: een apart programma voor ouders. 

 

 

 

 

 

Noodzaak 

Uit onderzoek van Kenniscentrum PMLF is gebleken dat er in 2014 op MBO-niveau een dreigend tekort van 500 

instromers in laboratoriumbanen dreigt te ontstaan. Op HBO-niveau is het tekort kleiner, maar nog steeds 

problematisch. Alleen door de instroom in de opleidingen te verhogen, kan in de toekomst aan de vraag worden 

voldaan. 

Doelgroep 

De Lab Experience Days zijn bedoeld voor middelbare scholieren (vmbo, havo, vwo) uit de bovenbouw en hun 

ouders. Ook vakdocenten en schooldecanen zijn welkom. 

Teamwork 

Per regio wordt een team geformeerd bestaande uit ROC, Hogeschool en een of meerdere werkgecers. Het 

regioteam zorgt voor de organisatie en invulling van de Lab Experience Days verzorgt Van alle partijen wordt een 

actieve bijdrage gebraagd. Vanuit C3 is er een landelijke coördinator die als vraagbaak dient. 

Inzet 

Van de deelnemende organisaties wordt verwacht dat zij: 

 een Lab Experience Day organiseren in-house bij een werkgever.  

 De bezoekerswerving in de regio verzorgen. 

 tijdens de Lab Experience Days een programma neerzetten, waarbij scholieren hands-on kennismaken met 

labwerk en ouders ondertussen meer te weten komen over de opleidingen en arbeidsmarkt. 

 de kosten dragen voor de in-house dag. Voor promotie is een klein budget beschikbaar. 

Voordelen van deelname 

Natuurlijk is een hogere instroom van studenten het grootste voordeel van het organiseren van Lab Experience 

Days. Voor werkgevers is dit een indirect voordeel, maar de publiciteit die het oplevert en de goodwill die wordt 

gecreëerd richting de opleidingen en de sector is direct merkbaar. 

Een ander voordeel van deelname is dat er achter de Lab Experience Days een landelijk netwerk schuilgaat en 

dat er ondersteuning is bij de organisatie. Veel werkgevers staan al positief tegenover openstelling van hun 

bedrijf. Door deze openstelling te combineren met een Lab Experience Day wordt dus veel tijd bespaard.   

Pilot project 2011 en 2012 

In 2011 en 2012 werden er tien Lab Experience Days georganiseerd als pilot project. Veel scholieren gaven aan 

geënthousiasmeerd te zijn voor de labopleidingen en de ouders waardeerden de Lab Experience Days  met een 

8,0. Naar aanleiding van deze pilots is er een document met lessons learned en een handboek opgesteld. 

Meer weten? 

Kijk op www.labexperience.nl of neem contact op met: 

< contactgegevens> 

 

http://www.labexperience.nl/
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Bijlage II: Voorbeeldbrief voor scholen 

 

 

 

Geachte <naam>, 

 

Het is voor scholieren vaak lastig een goed beeld te vormen van de mogelijkheden die een bepaalde 

vervolgopleiding biedt. Daarom worden er binnenkort Lab Experience Days georganiseerd. Tijdens de 

Lab Experience Days zijn de scholieren ‘in-house’ bij een labbedrijf en ervaren zo het werken in het 

laboratorium. Hierdoor raken zij bekend met de mogelijkheden die een laboratoriumopleiding biedt. 

 

En het programma heeft nog iets unieks: een apart programma voor ouders, docenten en decanen. 

In dit programma komt onder andere informatie over de arbeidsmarkt en het beroepsbeeld aan bod. 

Het kan daarbij een belangrijke aanvulling vormen op bestaande mogelijkheden voor 

loopbaanoriëntatie.  

 

De volgende Lab Experience Days zullen in uw regio georganiseerd worden: 

 

Datum Bedrijf Plaats Inschrijfdeadline 

    

    

    

    

 

Graag vragen we uw medewerking in de promotie van de Lab Experience Days. Kunt u bijgevoegde 

posters en flyers aan vakdocenten scheikunde en biologie overhandigen en vragen deze te 

verspreiden aan geïnteresseerde leerlingen? De focus ligt daarbij op <niveau invullen>, maar ook 

andere geïnteresseerde leerlingen zijn welkom. En natuurlijk bent u zelf ook van harte welkom. Meer 

informatie over dit project vindt u op de website www.labexperience.nl. 

 

Mocht u vragen hebben over dit project, dan kunt u natuurlijk ook contact opnemen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

<naam> 

 

<logo’s werkgevers en opleidingen in de regio> 
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Bijlage III: Voorbeeld persbericht 

 

 

Persbericht – voor onmiddellijke publicatie 

Scholieren en ouders te gast bij <bedrijf> in <plaats> 

Op <datum> een dag ‘in house’ experimenteren in een laboratorium 

<Plaats>, <publicatiedatum> – Ouders spelen een belangrijke rol in de studiekeuze van hun 

kinderen, maar hier wordt vaak weinig aandacht aan besteed in de voorlichting. In de 

laboratoriumwereld is een succesvolle formule ontwikkeld om scholieren en ouders samen kennis 

te laten maken met beroepsmogelijkheden: de Lab Experience Days. Tijdens de Lab Experience 

Days maken scholieren ‘in-house’ kennis met de beroepen in het lab om hen zo te 

enthousiasmeren voor de laboratoriumtechniek waar in de nabije toekomst veel banen worden 

verwacht. 

Tijdens de Lab Experience Days komen scholieren in contact met jonge laboratoriummedewerkers en 

voeren zij experimenten uit met dezelfde apparatuur die dagelijks in het laboratorium gebruikt 

wordt. In <plaats> opent <bedrijf> haar deuren. Scholieren kunnen hier zelf aan de slag met 

<informatie over de proef>. Het programma richt zich specifiek op <doelgroep>. Scholieren en 

ouders kunnen zich nog tot <datum> aanmelden voor deze Lab Experience Day via de website.  

Voor ouders en docenten is er een apart programma met informatie over onder andere de 

arbeidsmarkt en is er een uitgebreide rondleiding. Hierdoor zijn de Lab Experience Days een goede 

aanvulling op reeds bestaande activiteiten, zoals het C3-project ‘Exact wat je zoekt!’ en de DAS-

campagne ‘PROEF!’.  

In de regio vinden de Lab Experience Days plaats bij <alle bedrijven/data/locaties noemen>.  

Bij een Lab Experience Day werkt het bedrijfsleven intensief samen met laboratoriumopleidingen uit 

de regio. Het project is een samenwerking tussen Stichting C3, de Human Capital Chemie, FeNeLab, 

DAS en Kenniscentrum PMLF. 

Meer informatie over de Lab Experience Days vindt u op www.labexperience.nl. 

--Einde persbericht – 

Noot voor de redactie (niet voor publicatie): 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met <contactpersoon en contactgegevens> 
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Bijlage IV: Checklist en draaiboek 

Onderstaande lijst kan aangevuld worden en door werkgevers gebruikt worden als checklist. 

Wanneer Wie Wat 

  Algemeen 

  Alle eigen medewerkers mailen over de Lab Experience Days 

  Voldoende vrijwilligers regelen 

  Naambadges voor vrijwilligers regelen 

  Bedankjes vrijwilligers regelen 

  Lunch voor medewerkers regelen 

  BHV en evt. EHBO regelen 

  Fotograaf regelen 

  Toiletvoorzieningen voldoende aanwezig? 

  Voldoende evaluatieformulieren printen en zorgen voor genoeg pennen 

  Mobiele telefoonnummers regelen van alle personen met een taak 

  Eventueel gadgets/infotas bezoekers regelen 

   

  Ontvangst 

  Materialen regelen voor aankleden ruimtes 

  Security regelen voor openen en sluiten gebouw 

  Parkeergelegenheid voldoende aanwezig 

  Bewegwijzering naar parkeerplaats en naar ontvangstruimte 

  Inschrijflijsten bezoekers en eventueel naambadges, noteer contactgegevens 
eventueel niet aangemelde bezoekers 

  In geval van klassikale LED, telefoonnummers van docenten verzamelen 

  Schoonmaak regelen 

  Garderobe regelen 

  Koffie, thee, fris en eventueel broodjes regelen 

  Eventueel statafels regelen 

  Ontvangst eigen medewerkers, sprekers en opleidingen regelen 

   

  Presentatie 

  Sprekers regelen en instrueren over: 

 Gewenste inhoud 

 Duur presentatie 

 Afstemming op andere presentaties 

 Taalgebruik en vakjargon 

  Presentaties eventueel aanpassen naar aanleiding van niveau en leeftijd 
aangemelde bezoekers 

  Presentaties verzamelen, op computer laden en testen. Liefst tijdig, zodat 
technische assistentie nog mogelijk is. 

  Lab Experience Days film ontvangen en testen 

  Eventueel presentjes voor presentatoren regelen 

   

  Rondleiding 

  Labs waar de rondleiding langskomt benaderen en vragen op te ruimen 
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  Ruimtes en apparaten afsluiten of uitschakelen 

   

  Practicum 

  Protocol voorbereiden 

  Overleg met docenten opleidingen over niveau proeven 

  Proeven eventueel aanpassen naar aanleiding van niveau en leeftijd 
aangemelde bezoekers 

  Materialen voor proeven bestellen 

  Zorgen voor voldoende labbrillen en labjassen 
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In onderstaand draaiboek wordt een virtuele Lab Experience Day uitgewerkt, waarbij twee groepen van scholieren en ouders na elkaar hetzelfde bedrijf 

bezoeken. 

 Ontvangstruimte Presentatiezaal Rondleidingen Practicumzaal 

 Tijdsbewaking in deze ruimte 
Naam: 
Telefoonnummer: 

Tijdsbewaking in deze ruimte 
Naam: 
Telefoonnummer: 

Tijdsbewaking in deze ruimte 
Naam: 
Telefoonnummer: 

Tijdsbewaking in deze ruimte 
Naam: 
Telefoonnummer: 

08:00 Koffie en thee zetten 
Inschrijftafel inrichten 
Ruimte in orde maken (aankleding 
met o.a. posters) 
Evt. stands inrichten 

   

08:30 Alle vrijwilligers aanwezig, laatste punten doorspreken. 

09:00 Klaar voor ontvangst bezoekers 
eerste lichting 

Ruimte in orde maken (aankleding 
met o.a. posters) 
Presentaties laden en testen 
Soundcheck 
Sprekers opvangen en met elkaar 
kennis laten maken 

Te bezoeken ruimtes nalopen om te 
zien of alles in orde is. 
Zorgen dat deuren van het slot zijn 

Practicumzaal in orde maken 
Benodigdheden en protocollen 
klaarleggen. 

09:55 Bezoekers verzoeken naar 
presentatiezaal te gaan 

Klaar voor ontvangst bezoekers 
Eerste presentatie staat klaar 

  

10:00 Verlate bezoekers opvangen en naar 
zaal begeleiden 
Ruimte op orde brengen voor 
bezoekers tweede lichting 

10:05 Welkomstwoord en inleiding 
over werkgever 
10:15 Jonge medewerker vertelt over 
eigen ervaring 
10:20 Stagiair vertelt over eigen 
ervaring 
10:25 Vragen 

Drie rondleiders klaar om scholieren 
rond te leiden 

 

10:30 Klaar voor ontvangst bezoekers 
tweede lichting 

10:30 Koffie en thee bijschenken 
10:35 Arbeidsmarkt en 

Rondleiding scholieren in drie 
groepen 

Klaar voor ontvangst scholieren 
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beroepsperspectief 
10:45 Opleidingen 
10:55 Vragen en discussie 

Drie andere rondleiders klaar om 
ouders rond te leiden 

11:00  Zaal opruimen en klaar maken voor 
tweede ronde 

Rondleiding ouders in drie groepen Practicum scholieren 

11:25 Bezoekers verzoeken naar 
presentatiezaal te gaan 

Klaar voor ontvangst bezoekers 
Eerste presentatie staat klaar 

Ruimtes nalopen en klaarmaken voor 
rondleidingen tweede lichting 

11:30  11:35 Welkomstwoord en inleiding 
over werkgever 
11:45 Jonge medewerker vertelt over 
eigen ervaring 
11:50 Stagiair vertelt over eigen 
ervaring 
11:55 Vragen 

Drie rondleiders klaar om scholieren 
rond te leiden 

12:00  12:00 Koffie en thee bijschenken 
12:05 Arbeidsmarkt en 
beroepsperspectief 
12:15 Opleidingen 
12:25 Vragen en discussie 

Rondleiding scholieren in drie 
groepen 
Drie andere rondleiders klaar om 
ouders rond te leiden 

12:15 Plenaire afsluiting 
Lab Experience Day film 
Drinken en broodjes 
Evaluaties in laten vullen 

Practicumzaal klaarmaken voor 
ontvangst scholieren tweede lichting 

12:30 Vertrek bezoekers eerste lichting 
Ruimte in orde maken voor ontvangst 
tweede lichting 

 Rondleiding ouders in drie groepen Practicum scholieren 

13:45 Drinken en broodjes Plenaire afsluiting 
Lab Experience Day film 
Evaluaties in laten vullen 

  

14:00 Vertrek bezoekers eerste lichting    
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Bijlage V: Voorbeeldproeven 

In deze bijlage vindt u enkele voorbeelden van proeven die in najaar 2011 door scholieren zijn 

uitgevoerd tijdens de pilot van de Lab Experience Days. 

Proefopzet MSD Animal Health 

Er waren 2 stromen van leerlingen die elk een aparte stroom aan testen hebben uitgevoerd. 

Stroom 1: 

Titratie inzetten. 

De deelnemers kunnen zelf een verdunningsreeks inzetten en uitvullen in een plaat.  

Hierbij moeten ze buizen afvullen met een pipet. Dan wordt het “virus” (PBS-fenolrood) aan de 

eerste buis toegevoegd en daarna doorverdunnen met een andere pipet. Een stepper wordt gebruikt 

om de gemaakte verdunningen op een weefselkweek microtiter plaat te zetten. 

Na het inzetten van de titratie worden verschillende resultaten bekeken. 

Cellijnen bekijken. 

De deelnemers kunnen zelf flessen bekijken en beoordelen. Van meerdere cellijnen zijn foto’s 

uitgeprint. Daarnaast zijn gefixeerde test resultaten van titraties bewaard, zodat deze bekeken 

konden worden. 

Stroom 2: 

Agglutineren 

Een agglutinatie uitvoeren. Serum en antigeen bij elkaar mengen op een glasplaat, even schudden en 

aflezen. Een positief resultaat levert duidelijk zichtbare klonters op. 

Ultrakorte ELISA 

Het proces van kleurvorming en deze kleur omzetten in getallen is een belangrijk onderdeel van de 

ELISA en de ELISA is een veelgebruikte techniek bij serologie en biochemie. Normaal duurt deze test 

een paar uur, maar op de onderstaande vereenvoudigde manier krijg je binnen enkele minuten een 

resultaat. 

De deelnemers kunnen in een ELISA plaat twee of drie ‘monsters’ pipetteren en uitverdunnen. 

(Eigenlijk zijn de monsters verdund conjugaat).  

Vervolgens wordt in elke putje substraat toegevoegd, waarna er direct een kleurreactie (blauw) 

optreedt. Na enkele minuten (2 of 3) kan de reactie worden gestopt met zwavelzuur waarbij 

kleuromslag van blauw naar geel optreedt. Desgewenst kan er ook nog gemeten worden in de ELISA-

Reader, zodat de kleurintensiteit omgezet wordt in getallen. 
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Proefopzet RIKILT/VWA 

De leerlingen hebben aan de hand van een CSI setting gezien dat alle voedingsmiddelen 

gecontroleerd moeten worden op allerlei verschillende stoffen. Deze stoffen zoals  antibiotica etc zijn 

vaak op heel laag niveau aanwezig aanwezig (microgrammen per gram voedingsmiddele). Om deze 

stoffen te kunnen meten in melk, wijn, eieren, vlees moet het onderzoeksmateriaal worden gemalen 

en moeten de stoffen uit het voedingsmiddel worden geëxtraheerd. Dit behandelen van het 

voedingsmiddel en het extraheren van antibiotica uit voedingsmiddelen is door de leerlingen 

uitgevoerd. Daarnaast hebben de leerlingen antibiotica gemeten met een microbiologische 

meetmethode en met een instrumentele (LC-MS methode).  

Om te demonsteren dat soms ook andere onderdelen van een dier worden onderzocht indien je op 

zoek bent naar illegale stoffen (groeibevorderende stoffen) zijn ook runderogen uit elkaar gehaald 

om zodoende het specifieke onderdeel uit het oog te halen omdat daarin de resten van 

groeibevorderende stoffen kunnen voorkomen.  

Proefopzet Mead Johnson 

Familiarize candidates with an initial set of 5 coded, but unidentified, products. Then present a 

randomly numbered set of 10 samples, of which a subset is identical to the initial set. Ask candidates 

to identify on the score sheet the familiar samples in the second set and to label them with the 

corresponding codes from the first set.  

Samples: 

Flavor Stimulus Concentration  

Sweet Sucrose 20 (g/L) 

Sour Lemon  20 (mL/L) 

Bitter Caffeine 2 paracetamol pills per L and 

filter to clear  

Salty Sodium chloride 2 (g/L) 

Astringent White tea 3 tea bags in water for 10 min, 

then dilute the solution till 

color goes away 

   

Odor Stimulus  

Levanter  Oil 2 drops oil/10 L water 

Orange Oil 2 drops oil/10 L water 

Rose Oil 2 drops oil/10 L water 

Eucalyptus  Oil 2 drops oil/10 L water 

Cinammon Oil 2 drops oil/10 L water 
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Materials for 10 panelists 

 

Sucrose, Lemon juice, Paracetamol-Caffeine, Sodium Chloride, White tea 

Essential oils: Levanter, Ocean, Rose, Eucalyptus, Cinnamon 

 

Prepare: 

 

500 mL sucrose solution 

500 mL lemon solution 

500 mL caffeine solution 

500 mL sodium chloride solution 

500 mL white tea solution  

 

Fill up 20 mL cups as following: 

 

Solution Code Cups 

sucrose 079 10 

vinegar 318 10 

caffeine 992 10 

sodium chloride 467 10 

white tea 134 10 

   

sucrose 564 10 

vinegar 632 10 

caffeine 486 10 

sodium chloride 523 10 

white tea 335 10 

   

Drinking water 753 10 

Drinking water 420 10 

Drinking water 516 10 

Drinking water 834 10 

Drinking water 902 10 

   

TOTAL  150 
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Fill up 20 mL cups as following: 

 

Solution Code Cups 

Levanter 456 10 

Ocean 357 10 

Rose 853 10 

Eucalyptus 642 10 

Cinnamon 186 10 

   

Levanter 634 10 

Ocean 253 10 

Rose 522 10 

Eucalyptus 156 10 

Cinnamon 432 10 

   

Drinking water 627 10 

Drinking water 752 10 

Drinking water 159 10 

Drinking water 821 10 

Drinking water 390 10 

   

TOTAL  150 

 

Scoresheet for Flavor Matching Test (for the instructor) 

 

Instructions: 

 

Taste the first set of samples; allow time to rest after each sample. Taste the second set of samples 

and determine which samples in the second set correspond to each sample in the first set. Write 

down the code of the sample in the second set next to its match from the first set.  

Optional: determine which descriptor from the list below best describes the sample pair.  

 

First set Descriptor Second set Match 

079 Sweet 564 

318 Sour 632 

992 Bitter 486 

467 Salty 523 

134 Astringent 335 

 

Salty                           Sour                                Sweet                                Bitter                        Astringent            
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Scoresheet for Odor Matching Test 

 

Instructions: 

 

Sniff the first set of fragrances; allow time to rest after each sample. Sniff the second set of 

fragrances and determine which samples in the second set correspond to each sample in the first set. 

Write down the code of the fragrance in the second set next to its match from the first set.  

Optional: determine which descriptor from the list below best describes the fragrance pair.  

 

First set Descriptor Second set Match 

456 Levanter 634 

357 Ocean 253 

853 Rose 522 

642 Eucalyptus 156 

186 Cinnamon 432 

 

Ocean                       Eucalyptus                          Rose                         Cinnamon                       Levanter                   

 

Following: Scoresheets for the candidates 

 

Scoresheet for Flavor Matching Test 

 

Instructions: 

 

Taste the first set of samples; allow time to rest after each 

sample. Taste the second set of samples and determine which 

samples in the second set correspond to each sample in the first 

set. Write down the code of the sample in the second set next to 

its match from the first set.  

Optional: determine which descriptor from the list below best 

describes the sample pair.  

First set Descriptor Second set Match 

079   

318   

992   

467   

134   

 

Salty          Sour            Sweet              Bitter          Astringent            
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Scoresheet for Odor Matching Test 

 

 

Instructions: 

 

Sniff the first set of fragrances; allow time to rest after each 

sample. Sniff the second set of fragrances and determine 

which samples in the second set correspond to each 

sample in the first set. Write down the code of the 

fragrance in the second set next to its match from the first 

set.  

Optional: determine which descriptor from the list below best 

describes the fragrance pair.  

 

First set Descriptor Second set Match 

456   

357   

853   

642   

186   

 

Ocean       Eucalyptus        Rose      Cinnamon        Levanter                   
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MJN products matching Test 

 

Familiarize candidates with an initial set of  3 coded, but unidentified, products. Then present a 

randomly numbered set of 6 samples, of which a subset is identical to the initial set. Ask candidates 

to identify on the scoresheet the familiar samples in the second set and to label them with the 

corresponding codes from the first set.  

 

Samples: 

 

Nutramigen 

Enfamil 

Enfalac 

 

 

 

Prepare: 

 

500 mL Nutramigen 

500 mL Enfamil 

500 mL Enfalac 

 

Fill up 20 mL cups as following: 

 

Solution Code Cups 

Nutramigen 549 10 

Enfamil 357 10 

Enfalac 965 10 

   

Nutramigen 154 10 

Enfamil 987 10 

Enfalac 246 10 

   

TOTAL  60 
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Scoresheet for MJN products matching test (for the instructor) 

 

 

Instructions: 

 

Taste the first set of samples; allow time to rest after each sample. Taste the second set of samples 

and determine which samples in the second set correspond to each sample in the first set. Write 

down the code of the sample in the second set next to its match from the first set.  

Optional: determine which descriptor from the list below best describes the sample pair.  

 

First set Descriptor Second set Match 

549 Nutramigen 154 

357 Enfamil 987 

965 Enfalac 246 

 

Following: Scoresheet for the candidates 

 

Scoresheet for MJN Products Matching Test 

 

 

Instructions: 

 

Taste the first set of samples; allow time to 

rest after each sample. Taste the second set of 

samples and determine which samples in the 

second set correspond to each sample in the 

first set. Write down the code of the sample in 

the second set next to its match from the first 

set.  

Optional: determine which descriptor from the list below best describes the sample pair.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

First set Second set Match 

549  

357  

965  
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This is what a tray should look like for  

Matching flavor test ~20 min & Matching Odor test ~20 min 

 

 

 

 

 

 2nd set of samples                                                                                                           

    

 1st set of samples 

            

       

 

This is what a tray should look like for  

MJN products Matching flavor test ~15 min 

 

 

 

 

 

 

 2nd set of samples                                                                                                            

    

 1st set of samples 
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Bijlage VI: Enquêtes 

Evaluatie Lab Experience Days –scholieren 

1. Hoe ben je geïnformeerd over de Lab Experience Days (LED)? 

o Via mijn school 

o Via internet 

o Via media/krant 

o Via een medewerker van het organiserende bedrijf 

o Anders, namelijk : ____________________________________________________ 

 

In hoeverre ben je het eens met de volgende stellingen? 

2. De Lab Experience Day heeft me een beter beeld gegeven van werken in de laboratoriumtechniek. 

o Helemaal eens 

o Mee eens 

o Neutraal 

o Mee oneens 

o Helemaal oneens 

3. De Lab Experience Day heeft me enthousiast gemaakt voor werken in de laboratoriumtechniek. 

o Helemaal eens 

o Mee eens 

o Neutraal 

o Mee oneens 

o Helemaal oneens 

4. In de toekomst moeten er meer Lab Experience Days georganiseerd worden. 

o Helemaal eens 

o Mee eens 

o Neutraal 

o Mee oneens 

o Helemaal oneens 

5. Welk cijfer zou je de Lab Experience Day willen geven op schaal van 1 t/m 10? 

 

6. Heb je nog suggesties voor ons voor de organisatie van toekomstige LEDs? 
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Evaluatie Lab Experience Days –ouders 

1. Hoe bent u geïnformeerd over de Lab Experience Days? 

o Via mijn kind 

o Via de school van mijn kind 

o Via internet 

o Via media 

o Via een medewerker van het organiserende bedrijf 

o Anders, namelijk : ____________________________________________________ 

 

In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? 

2. De Lab Experience Day heeft mijn beeld van laboratoriumtechniek verbeterd. 

o Helemaal eens 

o Mee eens 

o Neutraal 

o Mee oneens 

o Helemaal oneens 

3. De Lab Experience Day geeft een goed beeld van de loopbaanmogelijkheden in de 

laboratoriumtechniek. 

o Helemaal eens 

o Mee eens 

o Neutraal 

o Mee oneens 

o Helemaal oneens 

4. In de toekomst moeten er meer Lab Experience Days worden georganiseerd. 

o Helemaal eens 

o Mee eens 

o Neutraal 

o Mee oneens 

o Helemaal oneens 

5. Welk cijfer zou u de LED willen geven op schaal van 1 t/m 10? 

6. Welk cijfer zou u het programma voor de ouders willen geven op schaal van 1 t/m 10? 

7. Heeft u nog suggesties voor ons voor de organisatie van toekomstige LEDs? 


