
 

 

 

Persbericht – voor onmiddellijke publicatie 

Scholieren en ouders te gast bij VU medisch centrum 

Op 13 april ‘in house’ experimenteren in een laboratorium 

Hilversum, 19 maart 2012 – 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. Na een succesvolle pilot in het najaar van 2011, 

krijgt dit project een vervolg met een Lab Experience Day bij o.a. VU medisch centrum (VUmc) in 

Amsterdam op vrijdag 13 april. 

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

voeren zij experimenten uit. Bij VUmc openen verschillende laboratoria hun deuren. Zo zal 

hematologie vertellen over hoe zij onderzoek doen naar bloedkanker (leukemie) en zal pathologie 

vertellen over onderzoek van weefsel en cellen. Klinische Farmacologie en Apotheek laat het lab zien 

waar ze onderzoek doen naar de werking van medicijnen, terwijl scholieren bij klinische genetica het 

lab DNA- en eiwitdiagnostiek zullen zien. Voor ouders en docenten is er een apart programma met 

informatie over onder andere de arbeidsmarkt, opleidingen en doorgroeimogelijkheden.  

Het programma bij VUmc richt zich specifiek op 3&4 vmbo-tl en 3&4 vmbo-kb. Scholieren en ouders 

kunnen zich nog tot zaterdag 31 maart aanmelden voor deze Lab Experience Day via de website.  

In de regio werken het ROC van Amsterdam, ROC Nova College, Hogeschool Inholland en VU medisch 

centrum samen in de organisatie van de Lab Experience Day. Ook bij Nuplex Resins in Bergen-op-

Zoon, Waterschap Hunze en Aa’s in Assen en Nunhems in Venlo worden dit voorjaar Lab Experience 

Days georganiseerd. 

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

--Einde persbericht – 

 

Noot voor de redactie (niet voor publicatie): 

De Lab Experience Days zijn een onderdeel van het programma Human Capital Chemie en zijn tot 

stand gekomen dankzij Stichting C3, FeNeLab, DAS en Kenniscentrum PMLF. Meer informatie over de 

Lab Experience Days vindt u op www.labexperience.nl of neem contact op met Hyphen Projects, 

Niels Wheeler, via 035-623 07 81 of info@labexperience.nl. 
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