Samenvatting aanvraag Forensisch Laboratoriumonderzoek
Opmerking vooraf
Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend
onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het bureau van de CDHO. Het bureau
zal dan na ontvangst van uw expliciete schriftelijke toestemming de gehele aanvraag op de website
(www.cdho.nl) publiceren.
Algemeen
Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is):

Naam instelling

Contactgegevens

Opleiding
Naam (Nederlands en evt. Engels)
In geval van een Ad, indien van toepassing: welke
bve-instelling verzorgt mede de opleiding
Graad
Inhoud (korte beschrijving opleiding)

Studielast
Vorm van de opleiding (voltijd, deeltijd, duaal)
Gemeente of gemeenten waar de opleiding
wordt gevestigd
Doelgroep van de opleiding

Croho (sub)onderdeel en motivering

X Nieuwe opleiding
□ Verplaatsing bestaande opleiding
□ Nevenvestiging bestaande opleiding
Hogeschool Van Hall Larenstein

Larensteinselaan 26a, 6882 CT Velp
Postbus 9001, 6880GB Velp

Forensisch laboratoriumonderzoek
Subtitel: voor milieu, voedsel, mens, plant en dier
n.v.t.
Bachelor of Science
Opleiding tot onderzoeker, analist, adviseur in
biochemische waarheidsvinding ten behoeve van
gerechtelijke procedures op het gebied van
bijvoorbeeld voedselveiligheid, misdrijven,
milieuhandhaving, dierenwelzijn, agrarische
sector.
De kern wordt gevormd door biologie,
scheikunde, laboratoriumvaardigheden,
juridische en methodologische
onderzoeksvaardigheden met de focus op
research, opsporing en dienstverlening.
Studenten werken zoveel mogelijk, samen met
de beroepspraktijk, aan opdrachten uit het
werkveld.
240 EC
Voltijd
Leeuwarden
Havo, NT of NG met nat of nlt,
Vwo, NT of NG met nat of nlt
Mbo-niveau 4 met biologie en chemie in het
vakkenpakket
Landbouw en Natuurlijke omgeving

Geplande startdatum opleiding
Indien nadere vooropleidingseisen worden
gesteld: voorstel daartoe.
Indien een capaciteitsbeperking wordt ingesteld:
hoogte en motivering.
Korte beschrijving arbeidsmarktmogelijkheden
(beroepen en branches)

Overige informatie (indien gewenst)

(net als alle opleidingen van Van Hall Larenstein)
September 2019
Mbo 4 met deelcertificaten biologie en chemie
op Havoniveau
n.v.t.
De maatschappelijke behoefte aan deze
opleiding ligt in de toenemende aandacht voor
het waarborgen van voedselintegriteit (van teelt
tot op het bord), milieukwaliteit en
dierenwelzijn, naast het onderzoek en de analyse
van plaatsen delict. Misdaden en misstanden op
deze terreinen kunnen net zo ontwrichtend en
schadelijk zijn als andere vormen van
criminaliteit, of zelfs een grotere impact hebben.
Dat afgestudeerden in Forensische
Laboratoriumonderzoek bijdragen kunnen
leveren aan de gerechtelijke bewijsvoering in
dezen en dat daardoor met de opleiding een
maatschappelijk belang wordt gediend, behoeft
geen betoog.
De afgestudeerden komen terecht in een breed
werkveld: veiligheid, voedingsmiddelen,
forensisch, leefomgeving, als onderzoeker,
analist of adviseur. Bovendien worden de
studenten zodanig opgeleid dat zij eventueel ook
in specifiekere sectoren van
laboratoriumtechniek aan de slag kunnen.
Met de opleiding Forensisch Laboratorium
vervalt de major Forensic Sciences bij de
opleiding Biotechnologie.

