
Boyd en Patrick bewijzen dat  
je vanuit heel verschillende 
studies toch in hetzelfde  
vakgebied kunt belanden. Hoe 
dat er bij Boyd in de praktijk 
uitziet? Je leest het op: 
http://www.proef.info/
bedreigde_dieren_op_het_spoor

Traditionele Chinese 
medicijnen worden niet 
alleen in China gebruikt. 
In dit filmpje laten 
journalisten zien dat het 
gebruik van dit soort 
medicijnen in Londen 
zelfs direct de tijger 
bedreigt: https://www.youtube.
com/watch?v=7_XYM6tBdmY

Naam:  
Boyd Timmerman
Opleiding: Forensisch onderzoek 
Stage: stagiair molecu-laire biologie bij Naturalis; ik doe onderzoek naar bedreigde/verboden diersoorten in traditionele Chinese medicijnen m.b.v. ‘next gen’ DNA-technieken

  dna & sporen 
 ‘  Een opleiding kiezen is best 

lastig. Je bent met een studie im-

mers full-time bezig en het bepaalt 

hoe je beroepsleven er later uit 

komt te zien. Toch? 

Mwah… niet helemaal. Natuurlijk 

moet je een studie kiezen die bij 

je past. Maar met een opleiding in 

de Applied Sciences kun je nog heel 

veel kanten op. Veel meer kanten 

dan jij nu misschien denkt. En dat 

laten we je hier en op de website 

zien.

We hebben steeds één thema ge-

kozen en laten je kennismaken met 

mensen die vanuit verschillende 

invalshoeken en studies aan dat 

thema werken. Ze doen dat op hun 

heel eigen manier en vanuit hun 

eigen expertise. Zo zie je maar dat 

een opleiding je misschien wel heel 

ergens anders kan brengen dan je 

had verwacht...

Applied Sciences: je kunt er alle 

kanten mee op!

  food & mat
erials  

  water, energie & MILIEU     

 de week van... PaTRICk wIJnTJeS
Ma: Eerst een groepsbespreking, daarna mail checken.  Ik ga vandaag naar de Hortus Botanicus om knollen op te halen om te fotograferen en aan de trainingsdata voor de software toe te voegen. Ik werk aan een programma dat in de toekomst vanaf een foto kan herkennen wat voor orchidee is afgebeeld. Zo kunnen illegaal verhandelde exemplaren veel sneller opge-spoord worden. 

di: Vandaag wordt een lange dag, tijd genoeg dus om naar oplossingen te zoeken! Google blijkt weer ‘ns je beste vriend: ik vind oplossingen voor de meeste bugs in mijn code. Morgen verder met de website.wo: Nu de code verder ontwikkeld is, wordt het tijd om de toekomstige website te updaten. De interactie tussen de website en de programma’s moet worden getest. De input op de website moet correct aankomen in de programma’s en de output van de programma’s moet weer op een leesbare manier naar de website worden teruggestuurd. Het lijkt op de computer goed te werken. Maar werkt het ook op smartphones?do: Om te testen of het ook op de smartphone werkt,  moet ik thuis aan de slag. Het netwerk bij Naturalis  is namelijk zo beveiligd dat je niet via het ene apparaat contact kan maken met een ander apparaat in hetzelfde netwerk. Kan ik gelijk testen hoe site en programma reageren op meerdere inputs tegelijk.  De website zal straks immers ook door meerdere bezoekers tegelijk worden gebruikt. Ik vind een paar bugs, die ik gelukkig kan oplossen.vr: Week bijna om, goede vorderingen gemaakt! Ik praat mijn leidinggevende bij, die me tips geeft voor de vervolgstappen. Volgende week wil ik extra functies aan de website gaan toevoegen en proberen  de laatste bugs op te lossen. Genoeg te doen!

Naam: Tim van Erp
Opleiding: Chemische 
technologie
Beroep/stage:  
Assistent-onderzoeker 
afvalwatertechnologie 

bij Wetsus, Centre of excellence for sustai-
nable water technology; ik doe onderzoek 
naar het terugwinnen van fosfor voor kunst-
mest uit gecon centreerd afvalwater 

 de week van... MaRIe eRnST

Ma: De maandag begint bij mij eigenlijk altijd op zon-

dagavond met een snelle blik op mijn mails. De 

belangrijkste beantwoord ik meteen, de rest krijgt 

een rood vlaggetje. Maandagochtend begint met 

teamoverleg: welke nieuwe offertes worden opgepakt, 

welke opdracht hebben we binnengehaald, wat voor 

lopende projecten zijn er en welke staan op stapel?

di: Een race tegen de klok, woensdag om precies 9 uur 

moet onze offerte bij de opdrachtgever liggen. Het 

hele team doet erg zijn best, de huismeester verzoekt 

ons om 19.30 uur vriendelijk het gebouw te verla-

ten, haha. Moe maar tevreden val ik kort na midder-

nacht in slaap – het is ons gelukt, de offerte is af!

wo: Projectbezoek bij een bierbrouwerij. Het kan er-

ger! Doorspreken van ‘energievreters’: wat kan 

energie-efficiënter en zuiniger in het brouwhuis? 

Aanwezigheidsschakelaars in de koelruimtes, de 

verwarmingsketel niet naast een koelcel plaatsen, 

zonwering aanbrengen… het wordt een flinke lijst.

do: Koffer pakken, vliegtickets printen, bevestiging van 

hotel niet vergeten en de route op mijn tablet op-

slaan. Go! Eerst nog naar kantoor voor een belang-

rijke vergadering, vervolgens snel-snel-snel naar het 

vliegveld. Bestemming: Valencia! Teammeeting van 

mijn lievelingsproject: Eurbanlab, in het kader van 

Climate-KIC. ‘s Avonds pas laat in mijn hotelkamer.

vr: Een meeting in een zomerjurkje bij 30 °C in de scha-

duw – dat voelt bijna als vakantie! Belangrijke wij-

zigingen omtrent onze assessmentmethode worden 

besproken, een verhitte discussie volgt – niet ieder-

een gaat zomaar akkoord. Maar zelfs in Valencia is 

het ooit 17 uur! Na een korte businessborrel en een 

stop bij mijn hotel, pak ik de metro richting strand. 

Nog even genieten van de avondzon in Valencia...

Naam: Marie Ernst
Opleiding: 
Milieukunde 
Beroep/stage: 
Ingenieurs- en advies-
bureau ARCADIS, 

afdeling Water & Milieu, team Strategie  
en Business Advice

Je kunT naTuuRlIJk ook...

Duurzaamheid, waterkwaliteit, auto’s die op algen 

rijden, vergunningen, windmolens – als er één vak gebied 

heel breed is, dan is het wel Water, Energie & Milieu. 

En niet alleen dat: de professionals die zich met al die 

onderwerpen bezighouden, komen ook nog eens uit heel 

verschillende ‘windrichtingen’. Zo heeft Marie met een 

studie Milieukunde een geweldige geweldige adviesbaan 

gevonden, maar houdt TIM VAN Erp zich als Chemisch 

technoloog net zo goed met W, E & M bezig, al doet hij 

dat in een lab. Onder begeleiding van een Finse promo-

vendus heeft zijn team een methode gevonden om met 

een kleine bioreactor fosfaat terug te winnen uit 

afvalwater. Hoe dat werkt? Hij vertelt het op: 

http://www.proef.info/zwart_water_en_luchtjes

HeT kan ook andeRS...

Bij forensisch onderzoek denk je al snel aan bloed-

spetters en spannende crime scenes. Maar het vak is 

(gelukkig maar!) heel wat breder dan dat, zoals je in 

de blog van Patrick kunt lezen. Boyd TIMMErMAN 

begeeft zich op hetzelfde terrein, maar doet dat 

vanuit een heel andere – moleculair biologische 

– invalshoek. Hij speurt naar bedreigde en verbo-

den diersoorten in traditionele Chinese medicijnen; 

tijgers bijvoorbeeld zijn een geliefd ‘ingrediënt’...

Psssst: je mag 
dit werk ook doen als 
je niet Max heet...

Gaschromatografie (GLC of GC 
genoemd) wordt gebruikt voor het 
scheiden van gassen en vloei-
stoffen. Dat wordt gedaan met 
een – dûh – gaschromatograaf. 
Zelf bouwen? Kijk op 
https://www.youtube.com/
watch?v=4D2vl_AApPU

Naam: Max Meijers

Opleiding: Chemie 

Beroep/stage:  

Afstudeerstage, ik doe 

onderzoek naar de  

onderdrukking van de 

fotokatalytische werking van titaandioxide 

nanodeeltjes

Naam: Mohamed  (Max) Moalin
Opleiding: ChemieBeroep: Onderzoeker; ik doe onderzoek naar het modificeren van  natuurlijke producten

Naam: Patrick Wijntjes

Opleiding:  
Bio-informatica

Beroep/stage:  

Bio-informaticus bij

Naturalis;  ik werk aan 

visuele herkenningssoftware voor identifi-

catie van illegaal verhandelde orchideeën

SaMe naMe, dIffeRenT Job...
Terwijl Max Moalin met een injectornaald voor de 
gaschromatograaf worstelt, levert MAx MEIJErS een 
gevecht met piepschuim en een gigantisch bekerglas. Niet 
dat hij onderzoek naar piepschuim doet (het is voor een 
opstelling bedoeld), maar hij doet net als Max Moalin 
onderzoek op het gebied van Food & Materials. En 
hoewel Max en Max allebei in een lab werken, is hun werk 
toch ook weer heel verschillend. Wat ze wel delen: een 
lekker afwisselende werkweek, waarin elke dag iets 
nieuws kan gebeuren. En soms ook niet, zoals je in Max 
Meijers’ blog kunt lezen: http://www.proef.info/
destilleren_op_grote_schaal

 de week van... Max MoalIn
di: Mijn werkweek begint altijd op dinsdag, behalve 

als er iets dringends is op een maandag. Ik start 
de dag met het openen van het lab en het leegrui-
men van de vaatwasser. Daarna bekijk mijn mail: 
leuk, een nieuwe opdracht van Isobionics! Ze zijn 
geïnteresseerd in de optimalisatie van het produc-
tieproces van een zeer dure smaakstof, die ook in 
sinaasappels voorkomt, in een micro-flow reactor. 
Ze brengen morgen zelf de uitgangsstoffen langs. 
Ik check snel of alle oplosmiddelen klaarstaan en 
maak de micro-flow reactor klaar voor gebruik. 

wo: De reactor lijkt goed te vloeien, nu wachten op 
de chemicaliën van Isobionics. Ondertussen de 
gaschromatograaf (GC) aanzetten en gebruiks-
klaar maken. Daarmee kunnen we de reactie 
goed volgen en nauwkeurig de optimale condi-
ties bepalen. De grondstoffen arriveren einde-
lijk, maar ze zijn te laat om vandaag nog mee 
aan de slag te kunnen. Morgen weer een dag! 

do: We beginnen met de reacties, veranderen wat 
parameters, tweaken de reactor. Voilà: we heb-
ben een paar samples die we kunnen gaan me-
ten met de GC. De eerste sample gaat goed, 
maar dan: ERROR. De injector blijkt te haperen, 
waarschijnlijk moet er een nieuwe naald in. 

vr: Nieuwe naald erin lijkt te helpen. Yeah!! 
 Meten, meten en meten. O nee, weer ERROR! 

De injector hapert opnieuw. Blijkt niet de naald, 
maar de mechanische arm te zijn. Daar moet 
toch echt de technische dienst naar kijken, en 
dat kan pas na het weekend. Gelukkig blijken de 
metingen die al gedaan zijn op zeer goede re-
sultaten te duiden. Volgende week verder…
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ieuwe 
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e en 

maak kans op een mooie 
prijs!

http://www.proef.info/

prijsvraag.php.

‘ Wil jij straks ook zo’n leuk beroep, of wil je weten welke 
opleidingen je kunt volgen en wat voor beroepen er nog meer 
zijn? Surf naar  www.proef . in fo  en ontdek het zelf! 

Naam: Brigith WillemsenOpleiding: Biologie en medisch laboratorium-
onderzoek, afstudeer-
richting cytohistopatho-logie  Beroep/stage: Analist laboratorium elektro-nenmicroscopie bij Radboud UMC; ik doe  met name onderzoek naar nierweefsel van  patiënten 

Naam: Lisanne Storm

Opleiding: Biologie en 

medisch laboratorium-

onderzoek/master 

Microbial Biotechnology 

and Health

Beroep/stage: Microbiologisch analist bij 

Technisch Laboratorium Rotterdam; ik doe  

onderzoek naar de detectie van humaan pa-

thogene bacteriën in voedsel en diervoeders 

Salmonella is natuurlijk niet 
grappig, hoewel... deze heren  
weten er wel een hele goeie draai 
aan te geven. Good bugs gone bad, 
would you catch my salmonella... 
ella...ella... 
https://www.youtube.com/
watch?v=PBI5lUjetzA

MonSTeRS en kolonIeS...

‘Verdacht monster’ klinkt haast een beetje crimineel. Je 

zou het bijna willen ondervragen: waar bent u geweest? 

Wat hebt u uitgespookt? Wie dat ook vast wel eens zou 

willen, is BrIgITh WIllEMSEN. Zij onderzoekt name-

lijk nierweefsel, zowel voor diagnoses (een arts vraagt 

haar bijvoorbeeld het weefsel te analyseren) als voor 

researchdoeleinden. Ze moet erg secuur kunnen wer-

ken, met heel verschillende collega’s kunnen overleg-

gen en soms snel kunnen reageren, omdat een patiënt 

op behandeling wacht. Oh, en ze moet soms met een 

printer worstelen. Maar dat is weer een ander verhaal. 

Hoe zo’n afwisselende werkweek eruit ziet? Kijk hier:

http://www.proef.info/nieren_kleuren

Meer weten? Bezoek een open dag!
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 de week van... lISanne SToRM
Ma: Opruimen, schoonmaken en wat klusjes op het lab. Koffie! De eerste producten en monsters komen binnen voor analyse op (humaan pathogene) bacteriën, schim-mels of gisten. Ik ga een product op salmonella testen. We voegen de monsters aan een kweekmedium toe om de salmonella optimaal te laten vermenigvuldigen. di: Nieuwsgierig of er monsters zijn die echt salmonella bevatten... De daadwerkelijke analyse duurt ongeveer 90 (lange!) minuten en ja hoor, een monster is positief! Overheidsregels bepalen hoe we de salmonella moe-ten aantonen. Daarom gaat dit verdachte monster in specifiek kweekmedium om ’s nachts lekker te groeien. wo: Bacteriën kun je niet met blote ogen zien en dus moeten we de monsters uitplaten. Ik doe wat kweek- medium van gisteren op een agarplaat. Aan agar zijn voedingsstoffen toegevoegd waar salmonella dol op is. Morgen kunnen we dan hoopjes bacteriën aantreffen, kolonies genoemd. Elke bacterie heeft zijn eigen morfologie, oftewel zijn eigen vorm en kleur. do: Ik bekijk de platen. Oei, er groeien verdachte kolonies op… Als laborant moet je altijd voorzichtig zijn met conclusies trekken. Om morgen de bevestiging te kunnen doen, zetten we de verdachte kolonies op platen met andere voedingsstoffen. vr: Eerst de monsters van de afgelopen week inventarise-ren; ik controleer de resultaten. Na de lunch verder met mijn salmonellageval. Ook de andere platen bevatten verdachte kolonies. De klant wil weten welke soort het is en daarom geef ik een plaat aan collega’s van een andere afdeling. Zelf bevestigen we de uitslag ook nog eens. Nadat de analyse voor de bevestiging is ingezet gaat de plaat weer de stoof in. Morgen weten we het zeker!

Za: Ik bekijk gelijk de bevestiging en het resultaat. Ja hoor, het monster bevat echt salmonella. Daar zal de klant niet blij mee zijn…

Humane pathogenen zijn micro-
organismen die bij mensen een 
infectie of allergie kunnen 
veroorzaken, zoals de legionella-
bacterie of het HIV-virus.

 kies je eigen weg! 
 applied 

sciences
 


