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Nieuw curriculum

• Bachelor of Applied Science

– Major

- Biologie en medisch laboratoriuminderzoek 
(B&M)

- Chemie

- Specialisatie

- Diagnostische stage en Afstudeerstage

– Minor

- Verbredend of verdiepend
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Nieuw curriculum
Specialisatie Microbiologie

Periode 8
Start

Specialisatie 
Microbiologie 1

2e jaar

Periode 9 
Specialisatie 

Microbiologie 2
Periode  10
Periode 10

Project

Periode 11 + 12
Minoren

3e jaar

Periode 13 + 14
Diagnostiekstage

Periode 15 + 16
Afstudeeropdracht

4e jaar



Periode 8

Specialisatie Microbiologie
16 EC 

• 9 EC samen met het thema Specialisatie Moleculaire 

biologie 1

• Doel: De twee kanten, die een student met 

afstudeerrichting microbiologie op kan gaan, in beeld 

brengen.

Research                                  DiagnostiekMilieu

Voeding

Industrie

Gezondheid
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Specialisatie Microbiologie 1

• Beroepstaken

• Ondersteunend onderwijs
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Beroepstaken

• Beroepstaak 1: Kloneer een gen en breng het tot 

expressie

• Veel toepassingen in mb, mi en de!
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Beroepstaken

• Beroepstaak 2: Patiëntendiagnostiek
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Beroepstaak 2

Patiëntendiagnostiek op een microbiologisch lab.

• Theorie:  pathogenese, symptomen, diagnostiek, 
therapie, epidemiologie en preventie van 
bacteriële infecties

• Praktijk:

– diagnostiek per tractus (o.a. luchtwegen, 
bloed, centrale zenuwstelsel)

– identificatie en antibioticaspectrum

– serologische technieken

• Excursie naar een microbiologisch diagnostisch 
laboratorium
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Ondersteunend onderwijs

• Kick-off

• Hoorcolleges

• Praktijk

• Excursie
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Periode 9
Specialisatie Microbiologie 2

15 EC
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Specialisatie Microbiologie 2

• Beroepstaken

• Ondersteunend onderwijs
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Beroepstaak 1

• Pas de juiste technieken toe voor de diagnostiek 
op een medisch microbiologisch laboratorium 

• Theorie en praktijk

• Theorie: 

etiologie,  pathogenese, diagnostiek, therapie, epidemiologie en 
preventie van virale, schimmel, bacteriële en parasitologische 
infecties

• Praktijk: 

diagnostiek per micro-organisme en/ of tractus
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Beroepstaak 2

• Formuleer modellen en oplossingen voor zowel 
diagnostiek als research van de microbiologie 
met behulp van theoretische microbiologische 
kennis en bioinformatica

• Theorie en werkcolleges
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Specialisatie Microbiologie 2 
Opbouw

• Virologie
• Parasitologie
• Schimmels
• Tractus Diagnostiek praktijk
• Bacteriële infecties en therapie
• Plantpathologie in samenwerking met NAK 

Tuinbouw
• Bioinformatica
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En dan?

• Periode 10

– PROJECT

• Periode 11 en 12

– MINOR? STAGE? Afstudeeronderzoek?

• Jaar 13,14,15,16

– MINOR? Stage? Afstudeeronderzoek?
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Minoren

• Infectieziekten 2009-2010

• Moleculaire diagnostiek

• Laboratoriummanagement en kwaliteitszorg

• Drug delivery

• Beta-educatie

• Internationalisering

• Bedrijfsstage

• Individuele minor
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Master Molecular Diagnostics

Professional Master

Hogeschool leiden



Master Molecular Diagnostics

• Centrum Bioscience en Diagnostiek

• Lectoraat Innovatieve Moleculaire Diagnostiek

• In samenwerking met het beroepenveld

• De afgestudeerde master kan functioneren als 
technisch specialist in de moleculaire 
diagnostiek
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Master Molecular Diagnostics

Inzetbaar in de moleculaire diagnostiek voor:

• Medische laboratoria

• Veterinaire geneeskunde

• Agrobotanie

• Forensisch onderzoek

• Farmaceutische industrie

• voedingsmiddelentechnologie
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Opzet master Molecular 
Diagnostics

Voorlopige opzet; onder voorbehoud



Aanleiding 

• Moleculaire diagnostiek wint snel terrein

• Behoefte aan professionalisering op dit gebied

• Masteropleiding Molecular Diagnostics biedt 
hiervoor mogelijkheid

• Master Molecular Diagnostics in laboratorium

– Beter inspelen op nieuwe ontwikkelingen

– Verhoogt niveau van lab

– Biedt meer carrièreperspectief aan 
medewerkers 



Opzet

• De opleiding bestaat uit 

– deel ‘theorie en opdrachten’ 

– masteropdracht (afstudeeronderzoek). 

• Tijdsindeling

– 60 EC in 2 jaar

– 3 semesters van 15 weken 

- 1 keer per 2 weken een hele dag onderwijs 

- Tussen de lesdagen werkt de student aan de 
theorie en meegekregen opdrachten



Opzet - vervolg

• Programma is combinatie van: 

– onderwijs aan de hogeschool 

– werk/opdrachten in het eigen laboratorium. 

• Tijdens de masteropleiding relevant producten, 
zoals: 

– de opzet voor een validatie en de uitgevoerde 
validatie, 

– een protocol voor moleculair diagnostisch 
onderzoek, 

– ...



Opzet - vervolg

• Het afstudeeronderzoek 

– een opdracht van de eigen organisatie 

– heeft direct betekenis voor de organisatie.



Inhoud



Marktonderzoek 
master Molecular Diagnostics

Eerste resultaten en conclusies



Vraagstelling

• Behoefte aan professional master Molecular 
Diagnostics voor de komende 4 jaar

• Schatting van aantallen te verwachten studenten 
voor de komende 4 jaar

• Opzet van opleiding voldoet aan wensen van 
laboratoria?



Opzet onderzoek

• E-mail: ca 70 leidinggevende van mol diag lab

– Medisch 75%

– Niet-medisch 25%

• Telefonisch interview met 40 respondenten

– Scholingsbehoefte

– Meerwaarde master Molecular Diagnostics

– Randvoorwaarden: tijd en geld

– Mogelijke instroom



Resultaten - vervolg

• Potentiële instroom onder 40 respondenten

– Geschat aantal deelnemers in komende 4 jaar

- 29 - 54 deelnemers door 50% respondenten

– Maximaal aantal deelnemers per jaar

- 21 respondenten zouden 1 deelnemer per jaar 
kunnen sturen



Conclusies

• Duidelijk behoefte tot professionalisering op 
gebied moleculaire diagnostiek (87%)

• Voor 50% van werkgevers is een masteropleiding 
hiervoor een goede optie

• Facilitering door werkgever in tijd en geld is 
mogelijk (ca 60%)

• Aantal potentiële studenten genoemd door 
respondenten zou voldoende zijn voor start 
masteropleiding

• Positionering na afronding masteropleiding 
verdient aandacht
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