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9.30  Inloop

10:00  Opening  
door Koos Oosterhaven (voorzitter)

10:10  Geautomatiseerde analyses met behulp van PLC aansturing 
door Jurjen van Tellingen, Projectleider Water Expertise Centrum Vitens 

10:35  Implementatie nieuw LIMS bij WLN 
door Jan van der Kooi, Adviseur, WLN

11:00  Pauze

11:20   Hoe bescherm ik mijn data?
 door Bas de Heer, security officer WF, cyber security

11:45  MBO/HBO: Hoe zit het eigenlijk met Beroep en Onderwijs? 
door Marco Verkaik van CIV 

12:10  Vragenronde 
Gesprek met sprekers olv dagvoorzitter waarin de vraagstukken met de  
sprekers en de deelnemers worden besproken 

12:30  Afsluiting door dagvoorzitter

12:45  Lunch in de studiekantine

PROGRAMMA
Locatie: Hogeschool Van Hall Larenstein, kleine auditorium, 8934 CJ Leeuwarden
Datum: Vrijdag 20 mei 2022

Waterlaboratoria ontwikkelen zich snel: geautomatiseerde analyses, data 
handling en de komst van allerlei nieuwe sensoren. Kernwoorden daarbij 
zijn: nieuwe taken en analytische normen, (enorm veel) data, privacy, auto-
matisering/robotisering, van chemische analyses naar effect- analyses, 
biologische samples en screening (NTS en NGS). De kwaliteit en inhoud 
van het werk zijn sterk aan verandering onderhevig. In dit seminar willen 
we met experts en betrokkenen issues en oplossingen bespreken die 
samenhangen met deze ontwikkelingen:

1.  Wat komt er kijken bij het inrichten van een geautomatiseerd/ 
gerobotiseerd laboratorium: technisch, ICT en wat wordt er  
gevraagd van de analist; welke analyses kunnen wel/niet  
geautomatiseerd worden?

2.  Hoe gaan we om met deze nieuwe data (big data en real-time  
data) als je kijkt naar de bedrijfsvoering?

3.  Invoering van data-management systemen, zoals LIMS en  
omgaan met Big Data, hebben nogal consequenties: welke  
en hoe er mee om te gaan?  

4.  Cyber security
5.  Wat betekent dit voor de mbo- en hbo- opleidingen?

In het seminar willen we met elkaar in gesprek gaan 
en praktische ervaringen uitwisselen die het werken 
in laboratoria effectiever, efficiënter, maar bovenal 
ook aantrekkelijk houden.
 
Doel 
Uitwisseling van ervaringen en komen tot  
praktische adviezen als het gaat om de auto-
matisering en robotisering van laboratoria van 
analyses tot data-verwerking en interpretatie.



INSCHRIJVEN
U kunt zich tot uiterlijk 21 april inschrijven door deze link aan te klikken en in te vullen. 
Deelname is gratis, aanmelden is noodzakelijk, vol is vol. Heeft u nog vragen, neemt u 
dan contact op met geertje.rodenhuis@hvhl.nl .

Agora 1
Postbus 1528
8901 BV Leeuwarden
058 284 61 00

Larensteinselaan 26a
Postbus 9001
6880 GB Velp
026 369 56 95

www.hvhl.nl

INSCHRIJVEN
U kunt zich tot uiterlijk 18 mei inschrijven door deze link aan te klikken en in te vullen.
Deelname is gratis, aanmelden is noodzakelijk, vol is vol. Heeft u nog vragen, neemt u
dan contact op met marjo.dijkstra@hvhl.nl.

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=eEflPJ6tMk-4ZBQ7rHETBRNDynU4w0lPnpBTY1a5LxdUQUNOQjZEVThPTkcxNTkwNUxGMUo1VEQ3NC4u
mailto: geertje.rodenhuis@hvhl.nl
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=eEflPJ6tMk-4ZBQ7rHETBaGekicxAj9Jr-ZR7Q_m249UOExXTEM1OEpWMk1MRE5ZOTBUMzFITTVHTy4u&wdLOR=c530DD7E4-8E04-47C1-BE3D-DFBC372694A3

