
Ochtendprogramma proefstuderen 
Chemie 

Adres 
G.J. de Jonghweg 4 - 6 
3015 GG Rotterdam 

Wat kun je verwachten? 
Het proefstuderen wordt afwisselend door de afdeling Organische of Analytische  
Chemie verzorgd. Er wordt een korte synthese of analyse uitgevoerd op het practicum, 
onder begeleiding van docenten en studenten van de opleiding. Voorafgaand aan het 
practicum worden de theoretische achtergronden bij de synthese / analyse toegelicht. Er 
is voldoende mogelijkheid tot vragen stellen aan docenten en studenten. 

Voorbereidende opdracht 
Voor dit programma geldt geen voorbereidende opdracht. 

Meenemen 
Pen en papier meenemen. Een labjas en veiligheidsbril zijn op de practicumzaal 
aanwezig. Veiligheid staat voorop, dus draag een lange broek, gesloten schoenen, en 
lange haren in een staart/knot. 

Consumpties 
Tijdens het proefstudeerprogramma krijg je een drankje aangeboden. Extra 
consumpties zijn in de kantine te koop. Let op, met contant geld betalen is niet mogelijk. 

Programma 
08.30 – 09.00 Aanmelden in de centrale hal 
09.00 – 09.10 Introductie/welkomstwoord bij de opleiding 
09.15 – 09.45 Theorieles Organische of Analytische Chemie 
09.50 – 11.45 Practicum Synthese geurstof of Bepaling calciumgehalte in melk 
11.45 – 12.15 Rondleiding practicumzalen 
12.15 – 12.30 Afsluiting 



Middagprogramma proefstuderen 
Chemie 

Adres 
G.J. de Jonghweg 4 - 6 
3015 GG Rotterdam 

Wat kun je verwachten? 
Het proefstuderen wordt afwisselend door de afdeling Organische of Analytische  
Chemie verzorgd. Er wordt een korte synthese of analyse uitgevoerd op het practicum, 
onder begeleiding van docenten en studenten van de opleiding. Voorafgaand aan het 
practicum worden de theoretische achtergronden bij de synthese / analyse toegelicht. Er 
is voldoende mogelijkheid tot vragen stellen aan docenten en studenten. 

Voorbereidende opdracht 
Voor dit programma geldt geen voorbereidende opdracht. 

Meenemen 
Pen en papier meenemen. Een labjas en veiligheidsbril zijn op de practicumzaal 
aanwezig. Veiligheid staat voorop, dus draag een lange broek, gesloten schoenen, en 
lange haren in een staart/knot. 

Consumpties 
Tijdens het proefstudeerprogramma krijg je een drankje aangeboden. Extra 
consumpties zijn in de kantine te koop. Let op, met contant geld betalen is niet mogelijk. 

Programma 
12.30 – 13.00 Aanmelden in de centrale hal
13.00 – 13.50 Introductie en theorieles
13.50 – 16.00 Naar het lab voor practicum 
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