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Publiek verslag 
Landelijke Adviescommissie Laboratoriumtechniek 

        13 juni 2022: Loire 150 
 

 
 
 

 
 
Aanwezig De heer Leen van den Oever (voorzitter; Directeur NIBI), dhr. Roel de Nooijer (ROC 

Rijnland), de heer Hans Verbakel (Online Aspen), De heer Onno De Vreede (marktseg-
ment), mw. Mariska Geuken (Online UMCG), dhr. Peter Weisscher 

Afwezig: mevr Sandra Vermeulen (SBB), dhr Pascal Koene (Fenelab), dhr Martin Dijkhuijsen 
(Waterlaboratorium) 

Notulist:  De heer Hans Sliepenbeek (notulist, OVP). 
 
 
 
1. Opening  
De heer Leen van den Oever opent deze vergadering en heet iedereen van harte welkom. Twee leden 
van de LAL, Hans Verbakel en Mariska Geuken, nemen online deel.  

 
 

2. Verslag 2 december 2021 
Er is één opmerking betreffende het verslag. Onder punt 4 heeft Roel de Nooijer gerefereerd naar de 
AVG (niet APV). Naar aanleiding hiervan wordt geconstateerd dat gegevens moeilijker te vinden zijn 
voor leerlingen en bedrijven. Peter Weisscher geeft zijn info door (AP). 
Naar aanleiding van de actielijst: 

 De LAL wil zoekt uitbreiding voor in de hoek van medische analisten. In het IMC-platform is 
gevraagd naar geïnteresseerden voor de LAL en zijn ook twee mensen persoonlijk gevraagd. Er 
is nog geen reactie. 

 Door de teruglopende instroom in het laboratorium onderwijs, ontstaat de noodzaak om labo-
ratoriumtechniek te promoten. C3 heeft goed materiaal maar er is niemand om mee op pad te 
gaan. Inmiddels is er regelmatig contact met C3 (Marijn Meijer) over instroom en profilering 
maar het resultaat blijft matig. Onno de Vreede zal Marijn Meijer hier opnieuw op aanspreken.  
 
 

3. Mededelingen 
A. Er is een overleg geweest tussen een vertegenwoordiging van de LAP en het bestuur van OVP. 

Dit is als zeer zinvol ervaren. De LAL constateert dat een dergelijk overleg tussen OVP-bestuur 
en LAL de discussie kan aanzwengelen wat de LAL doet, hoe het zit met draagvlak en aanslui-
ting met marktsegment en bedrijven. De LAL gaat dit eerst op de eigen agenda plaatsen (AP). 

B. Peter Weisscher bericht dat het goed gaat met Sandra Vermeulen. We sturen haar namens de 
LAL een bloemetje (AP).  

 
 
4. Instroom  
Het dashboard van de HCA, waarover Onno de Vreede beschikt, laat zien dat de instroom dramatisch 
is. Zie voor de presentatie bijlage 1. De volgende opmerkingen worden geplaatst: 

 Bijna op alle scholen is er één klas minder 
 Ook de leden van de LAL zien spanning op de arbeidsmarkt ontstaan. Eerst bij de stageplaat-

sen, dan bij de vacatures. 
 Het curriculum is niet het enige probleem en mogelijk van ondergeschikt belang. De bekend-

heid van het vak en de sector is waarschijnlijk het grootste probleem; 
 
De getallen en signalen zijn al geruime tijd duidelijk genoeg, waardoor de vraag rijst hoe we komen 
van signalering naar actie. De vraag moet zijn wat bedrijven en scholen gaan doen m.b.t.: 

 Zichtbaarheid 
 Generatie Z 
 Aandacht scheikunde 
 Stageplaatsen 
 …… wat verder van invloed is. 
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De LAL wil een centrale rol spelen door bedrijven en scholen met elkaar te verbinden en met voorbeel-
den te komen van mogelijke initiatieven. Als scholen en ook de bedrijven pijn gaan voelen, is het goed 
dat de LAL al een structuur gelegd heeft. De volgende suggesties komen naar voren: 

 De 16 scholen bevragen hoe zij de problematiek ervaren. Commitment ophalen voor een geza-
menlijk statement en inventarisatie gedane en lopende initiatieven.  

 Best practises boven water halen 
 Regionale initiatieven verzamelen bij: 

o Oss/Aspen met Koning Willem I 
o Noorderpoort en Hanze Hogescholen 

Hans  Sliepenbeek zal een eerste plan van aanpak maken (AP) wat gericht is op het benoemen van de 
urgentie, creëren van commitment, verzamelen van best practises en aanzetten tot actie. 
 
 
5. Transitiepaden 
Hans Sliepenbeek houdt een korte presentatie over het initiatief van het convenant Werkperspectief. 
Dit convenant bestaat uit 27 O&O-fondsen en streeft naar het vergemakkelijken om van werk naar 
werk te gaan door het uitstippelen en faciliteren van transitiepaden. De LAL vindt dit een goed initiatief 
en ziet ook voor het laboratorium goede voorbeelden (bijv. van kok naar laborant).  
De LAL ondersteunt de deelname aan dit project en zal zo mogelijk een bijdrage leveren. De LAL wil 
hierover actief geïnformeerd worden en zo nodig betrokken. 
 
 
6. Examinatoren opleiding  
De LAL en met name Hans Verbakel heeft zich geruime tijd ingezet om te komen tot een werkbaar 
concept voor examinering door ROC’s en stagebedrijven. Het blijft een compromis maar gezien de 
noodzaak van een gekwalificeerde examinering, concludeert de LAL dat wat er nu ligt, werkbaar ge-
noeg is en we verder moeten gaan met het verder implementeren van deze methode van examinering. 
Hiermee sluiten we dit punt af 
 
 
7. Platform beroepenveld medisch laboratorium 
Het is lastig contact te leggen met NVML (Nederlandse Vereniging van (Bio)Medische laboratoriumme-
dewerkers). De LAL wil de samenwerking versterken en met name aangeven dat de LAL van mening is 
dat de NVML zich meer op het MBO kan richten. Mariska Geuken probeert nog contacten te leggen 
(AP). Peter Weisscher deelt hiervoor contactgegevens van branche-verenigingen. 
 
 
8. Rondje leden LAL 
Onno de Vreede: 
Is druk bezig met het KD Laboratorium techniek. Dit is een verandering t.o.v. het OVP-rapport. Alles 
wegende is men tot de conclusie gekomen dat het schoolveld sterk is veranderd en het bedrijvenveld 
niet. De reden om het toch op te pakken is om het onveranderde werkveld in overeenstemming te 
brengen met het schoolveld. Hiervoor komt een commissie, waarin Leen van den Oever al zitting in 
heeft. Zo heeft de LAL invloed en feeling. 
Daarnaast speelt nog hoe om te gaan met de 3-jarige MBO-laboratorium opleiding en de scheiding tus-
sen medisch – biologisch.  
Hans Verbakel Nodigt de LAL uit voor een volgende bijeenkomst bij Aspen. 
Peter Weisscher: -- 
Roel de Nooijer: -- 
Hans Sliepenbeek: -- 
Leen van den Oever: -- 
Mariska Geuken: -- 
 
 
9. Sluiting:  
Dhr. Leen van den Oever sluit de vergadering. 
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Actielijst 

 
Voorgesteld tijdstip voor de volgende LAL: Dinsdag 8 november bij Aspen vanaf 13:00 uur.  
Tijdstip is vervroegd om te kunnen starten met een lunch en een rondleiding. 
 

BIJLAGE 
 

 

Arbeidsmarktdashboard
Topsector Chemie 

Update juni 2022

SBB Marktsegment P+L 
05-07-2022

Onno de Vreede

Ingebracht Actie Wie Deadline 
LAL Hans Verbakel zal promotiefilmpje delen Hans Verbakel Gedaan 
 Martin Dijkhuijsen neemt Hans Verbakel mee naar 

andere scholen met werkveld-bijeenkomst 
Martin Dijkhuijsen Nog niet: 

Volgt 
 Mogelijkheid onderzoeken in IMC-platform voor uit-

breiding LAL met werkveld Medisch beroepenveld 
Mariska Geuken 1-10’22 

 Contact opnemen met C3 om werken in de laborato-
riumtechniek te promoten 

Leen van de Oever en 
Onno de Vreede 

Continu 

 Informatie over leerlingen en bedrijven (n.a.v. AGV) Peter Weisscher 1-10-‘22 
LAL Interne discussie over positie, rol en draagvlak LAL Agenda-cie 15-10-‘22 
 Overleg met bestuur OVP ?? Op termijn 
 Sandra een bloemetje sturen Hans Sliepenbeek 20-6-‘22 
 Plan van Aanpak vergroten instroom Hans Sliepenbeek 1-9-‘22 
 Benaderen namen NVML Mariska Geuken 1-10-‘22 
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MBO 2011-2021: chemie alert!

 
 

MBO chemie: PT, OT en LT

 
 



5 

Procestechniek: BOL vs BBL

 
 
 

Laboratorium techniek
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Mbo vacatures 

 
 
 
 

 
 

MBO opleidingen instroom
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Vacatures in de chemie sectoren

Mbo vacatures PT en LT in de chemiesector 
(sbi 19-22)
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Vacatures en chemie vacatures in de chemie


