
 
 
Beste aankomende student, 
 
Welkom bij de opleiding Forensisch Laboratoriumonderzoek (FLO)! Deze opleiding start op woensdag 2 
september met een introductiedag op onze locatie in Leeuwarden (Agora 1). Op maandag 31 augustus 
organiseren we alvast een online bijeenkomst waarin we je meer vertellen over de start van je opleiding. 
In deze brief informeren we je over het programma van de introductiedag en een aantal verwachtingen. 
Heb je naar aanleiding van deze brief nog vragen? Neem dan contact met ons op! Onderstaande docenten 
kun je ook in de vakantie mailen, appen en bellen met vragen: 
 
Mark Ros 
Docent forensisch onderzoek 
Bereikbaar tot 24 juli en vanaf 10 augustus 
mark.ros@hvhl.nl / 06 50 94 42 48 
 
Erik de Groot 
Docent forensisch onderzoek 
Bereikbaar van 24 juli tot 3 augustus 
erik.degroot@hvhl.nl / 06 81 55 23 10 
 
Martijn Hoeke 
Interim opleidingsmanager FLO 
Bereikbaar vanaf 3 augustus  
martijn.hoeke@hvhl.nl / 06 83 59 69 31 
 
Online bijeenkomst 
In totaal beginnen er in september zo’n 120 studenten aan de opleiding Forensisch 
Laboratoriumonderzoek. Dat zijn er meer dan we onder de anderhalvemeter richtlijnen bij elkaar in één 
ruimte kunnen plaatsen. Daarom beginnen we op maandag 31 augustus om 14.00 uur met een online 
bijeenkomst waarin het docententeam zich voorstelt, de klassenindeling bekend wordt gemaakt en 
waarin we uitleggen waar je op woensdag 2 september wordt verwacht. Je kunt deelnemen aan de 
bijeenkomst via deze link. 
 
Introductiedag 
De introductiedag op 2 september vindt wel plaats op school en bestaat uit twee delen: een 
ochtendprogramma dat wordt verzorgd vanuit de opleiding (FLO) en een middagprogramma verzorgd 
door studentenvereniging Osiris. Tijdens het ochtendprogramma maak je kennis met je klasgenoten en 
je studieloopbaanbegeleider (SLB’er). Daarnaast maken we je wegwijs in de digitale leer- en 
werkomgeving van Van Hall Larenstein.  
Tussen het ochtend- en middagprogramma is er een verzorgde lunch. Je hoeft die dus niet zelf mee te 
nemen. Tijdens het middagprogramma maak je kennis met de overige FLO-studenten. 
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Inrichting van het onderwijs 
De opleiding verwacht iedere week - m.u.v. vakanties - een inspanning van ongeveer 40 uur. Lessen vinden 
plaats tussen 8.30 en 17.15 uur. Voor praktijk-/laboratoriumonderwijs moet soms uitgeweken worden 
naar de avonduren. De klassen bestaan uit maximaal 16 studenten. Samen met je klas volg je praktijk-
/laboratoriumonderwijs. Theorielessen worden gewoonlijk met meerdere klassen tegelijk gevolgd.  
Vanwege de (huidige) anderhalvemeter richtlijnen heeft ons gebouw op dit moment een beperkte 
capaciteit. In periode 1 en 2 (t/m januari 2021) kan daarom slechts 20 tot 30% van het onderwijs op locatie 
plaatsvinden. Iedere opleiding bij Van Hall Larenstein heeft twee vaste dagdelen waarop fysieke 
onderwijsactiviteiten kunnen worden gepland. Voor FLO zijn dit de woensdagochtend en de 
vrijdagmiddag. Het praktijk-/ laboratoriumonderwijs wordt daarnaast door de gehele week heen 
gepland. Het overige onderwijs (70 tot 80%) vindt voorlopig nog online plaats. 
 
Onderwijsprogramma FLO 
De eerste onderwijsperiode duurt van 31 augustus 2020 t/m 13 november 2020. In deze periode volg je 
de modules Werken in het lab en Basisvaardigheden technisch onderzoek. Daarnaast zijn er wekelijkse 
klassikale bijeenkomsten in het kader van studieloopbaangeleiding. 
De module Werken in het lab draait om praktische laboratoriumvaardigheid, zowel chemisch als 
microbiologisch. Deze module legt de basis voor het veilig werken op een laboratorium. Met het voltooien 
van deze module ontvang je dan ook het certificaat Veilige Microbiologische Technieken (VMT). 
In de module Basisvaardigheden technisch onderzoek komen de basisbeginselen van de forensische 
beroepspraktijk aan de orde, waaronder fotografie, alternatieve lichtbronnen, onderzoek aan munitie, 
reconstructies, dactyloscopie, kras-, indruk-, en vormsporen, scenario- en hypothesevorming en het 
relevante juridische kader. 
De tweede onderwijsperiode duurt van 16 november 2020 t/m 29 januari 2021. In deze periode volg je 
de modules Wettelijke Kaders en De Cel. Daarnaast zijn er weer klassikale bijeenkomsten in het kader van 
studieloopbaangeleiding. 
De module Wettelijke Kaders gaat over de verschillende rechtsdomeinen (strafrecht, burgerlijkrecht, 
bestuursrecht etc.), ethische dilemma’s, privacy en je eigen handelen/werkhouding. 
De module De Cel draait om het kweken van levende cellen en het opzetten en uitvoeren van een 
wetenschappelijk experiment. 
 
@hvhl.nl account 
Om deel te kunnen nemen aan het online onderwijs van FLO moet je in het bezit zijn van een @hvhl-
account. Dit account heb je al op 2 september nodig. Zonder account heb je geen toegang tot je rooster, 
e-mail en de digitale leeromgeving en kun je dus niet mee doen aan het online onderwijs. 
Om er zeker van te zijn dat je in het bezit bent van een werkend @hvhl-account is het van belang dat je je 
inschrijving bij Van Hall Larenstein zo snel mogelijk voltooit. Heb je vragen over je inschrijving, neem dan 
contact op met inschrijvingen@hvhl.nl. 
 
 
Hopelijk hebben we je hiermee voldoende geïnformeerd over de start van je studiejaar. Voor nu wensen 
we jou een fijne vakantie en we zien je straks graag in Leeuwarden! 
 
Het docententeam van de opleiding Forensisch Laboratoriumonderzoek 
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