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HOE PAK JE DAT AAN?

Vorm een groepje van 4 tot 6 personen. Er zijn verschillende 

vakgebieden, kies gezamenlijk één vakgebied wat jullie 

aanspreekt of waarvan je meer zou willen weten.  

VAKGEBIEDEN

•  Medisch laboratorium

•  Kwaliteitslaboratorium

•  Forensisch laboratorium

•  Microbiologisch laboratorium

•  Chemisch laboratorium

Zoek online naar informatie over dit vakgebied. Na afloop 

presenteren jullie kort iets over het vakgebied. Wat jullie willen 

vertellen is aan jullie, hoe jullie presenteren is ook aan jullie. 

Zo kan je natuurlijk kiezen voor een powerpoint bijvoorbeeld 

over “Een dag in het leven als ….” 

Maar je zou ook kunnen kiezen om een woordweb of collage te 

maken met daarin drie veelgebruikte technieken.  

Je kan er ook voor kiezen om één techniek uit te lichten. 

Bijvoorbeeld PCR. Bespreek dan wat een PCR test is, wat het 

doet, hoe het werkt, eventueel een filmpje er bij. 

Wees dus creatief! Het doel van de presentatie is het 

informeren en enthousiasmeren van je toekomstige 

medestudenten voor het gekozen vakgebied.

Een analyse in een lab
Kennismakingsopdracht

Als analist werk je vaak in een laboratorium. Inmiddels kent iedereen wel de PCR test maar wat doet een analist 

nog meer? En waar zijn laboratorium eigenlijk allemaal te vinden? Tijdens deze opdracht gaan jullie samen de 

wereld van de analisten ontdekken. Welkom in de wereld van de analisten. 
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PRESENTEREN

Alle groepjes geven de presentaties. Na het presenteren 

bespreek jullie de volgende vier vragen;

1 Wat spreekt je vooral aan in het beroep?

2 Wat lijkt je lastig aan het beroep en/of de opleiding?

3 Hoeveel deelnemers van je groepje gaan de opleiding tot 

volgen bij Capabel Onderwijs denk je? Welke pluspunten zie 

je? Welke minpunten zie je?

4 Wat wil je nog vragen of zeggen?


