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De geur van chemie

’ Waarom heb je gekozen voor Applied 
science?
Ik vond het moeilijk om een keuze te maken tussen 
de opleidingen Chemie en Biologie. De opleiding 
Applied science was uiteindelijk ideaal, omdat 
die begint met een brede oriëntatie. In het eerste 
jaar komen vier verschillende richtingen aan bod: 
Science & Life, Science & Food, Science & Materials 
en Science & Technology. Daardoor krijg je een 
goed beeld van de mogelijkheden en kun je vervol-
gens de meest aansprekende specialisatie kiezen. 

( Bij wat voor soort bedrijven kun je met 
jouw opleiding terecht?
Doordat de opleiding met een brede oriëntatie 
begint, komen afgestudeerden op vele verschillende 
plekken terecht. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag 
op het gebied van de gezondheid van mens en dier, 
een beter milieu, veiliger vervoer, het oplossen 
van misdrijven, betere en gezondere voeding of 
efficiëntere en schone productieprocessen. Je kunt 
gaan werken bij kleine en ook grote bedrijven 
zoals Philips, AkzoNobel of TNO. Maar ook zie-
kenhuizen, universiteiten of de overheid behoren 
tot de mogelijkheden.

) Wat doe jij voor werk?
Ik ben op dit moment nog bezig met mijn oplei-
ding. Erg leuk is dat je tijdens je opleiding al wel 
contact hebt met bedrijven. Natuurlijk tijdens de 
stages, maar je voert ook bedrijfsopdrachten uit 
in het Applied Science Ingenieurs- en Adviesbu-
reau (ASIA). Zo heb ik een bedrijfsopdracht gedaan 
voor IIF (International Flavors and Fragrances),  

een van de grootste producenten van geur- en 
smaakstoffen ter wereld. Ik had direct contact 
met opdrachtgevers en ben ook op bedrijfsbezoek 
geweest. Erg leuk en leerzaam.

* Welke vaardigheden en eigenschappen heb 
je voor deze opleiding nodig?
Een aantal eigenschappen is belangrijk als je een 
studie als Applied science wilt doorlopen. Het 
is een intensieve opleiding, dus je moet bereid 
zijn om veel tijd in je opleiding te steken. Het is 
belangrijk dat je gestructureerd en netjes kunt 
werken. Ook is communicatie zeer belangrijk, 
tijdens de opleiding werk je namelijk veel pro-
jectmatig. Hiervoor moet je natuurlijk ook goed 
kunnen samenwerken.

+ Waarom heb je voor de bedrijfsopdracht 
van het Iff gekozen?
Het IFF sloot goed aan bij mijn interesses en de 
richting die ik wil gaan kiezen. Ik vind het leuk 
om bezig te zijn met iets wat een merkbaar resul-
taat oplevert, en dat is bij geur- en smaakstoffen 
het geval.
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