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’ Waarom heb je gekozen voor de opleiding 
Chemie?
Eigenlijk was het een tweede keus. Ik wilde eerst 
bouwkunde doen, maar omdat mijn broer dat al 
deed en ik hem niet wilde volgen, ben ik een labo
ratoriumopleiding gaan doen. Op dat gebied lagen 
bovendien goede kansen op de arbeidsmarkt. Ik 
kon mijn talen laten vallen en zou niet heel de 
dag achter een bureau hoeven zitten. 

( Bij wat voor soort bedrijven kun 
je met jouw opleiding terecht?
In principe bij alle bedrijven die een laboratorium 
hebben. De basis van deze opleiding is zodanig dat 
je van alles een beetje meepikt. In de praktijk kun 
je je vervolgens gaan specialiseren in bepaalde 
technieken.

) Wat doe jij voor werk?
Ik werk als chemisch analist bij Kuwait Petro leum 
Research & Technology center (KPR&T), een on
derdeel van het internationale olieconcern Kuwait 
Petroleum, dat de meesten eerder zullen kennen 
onder de merknaam Q8. Ik doe onderzoek naar 
nieuwe producten en toepassingsgebieden voor 
onder andere smeerolie en brandstoffen. Eigenlijk 
voer ik alle gangbare werkzaamheden uit die op 
een laboratorium gedaan worden. 

* Welke vaardigheden en eigenschappen 
heb je voor deze functie nodig?
Zelfstandig kunnen werken en het zelfvertrouwen 
hebben om iets te doen. Maar je moet ook zo ver
antwoordelijk zijn om te zeggen dat iets niet goed 
is gegaan of misschien helemaal niet kan. Het is 
belangrijk dat je goed en nauwkeurig verslag kan 
leggen van testen. En de testen zelf moeten na
tuurlijk correct en op tijd uitgevoerd worden. 

+ Wat vind je leuk aan je werk?
Het feit dat ik dingen uit kan zoeken is heel leuk. 
Ik wilde altijd al weten hoe dingen in elkaar zit
ten en hoe ze werken.
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