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De doelstelling van de studenten was om een goed beeld te krijgen van een bedrijfscultuur binnen 
de Life Science sector. Het begrip open-innovatie en vooral de indrukwekkende High Tech Campus 
van Eindhoven te bezoeken. Beide studenten hadden het profiel Nt/Ng (Natuur –techniek en 
Natuur-gezondheid) en waren bereid uit het Zuid-Limburgse Kerkrade en Landgraaf te reizen. 
De gemotiveerde studenten waren zeer onder de indruk van de Philips werkomgeving.  
De grote organisatie, waarin veel verschillende disciplines samenwerken aan een nieuwe 
technologie, zoals bijvoorbeeld het biosensor-platform. De dagelijkse werkzaamheden van diverse 
mensen binnen de LSF (Life Science Facilities) organisatie. Na het einde van de dag, waren de 
snuffelstagiaires zeer tevreden over het verloop van de dag en vertrokken met een voldaan gevoel 
richting het Limburgse Heuvellandschap. 
 
De positieve indruk van de studenten zorgde voor een fijne dag en de bijdrage van de medewerkers 
was super. De snuffeldag is een beslist een aanrader voor andere medewerkers binnen de 
organisatie, want uiteindelijk kunnen dit de collega’s van de toekomst worden. 
 
Deelnemende groepen: 
Biomolecular engineering  865450 (Steinbach)  Ceciel Chlon 
MiPlaza TL Life Science Facilities  860080 (Riesewijk)  Pieter Horstman 
         Christa Dam 
         Gerry van Someren 
Molecular diadnostics   865250 (van de Wiel)  Rick Kamps 
         Mikhail Ovsyanko 
 
Programma bezoek/snuffelstage (+medewerkers binnen Philips) voor woensdag 13 mei 2009 
 
09.00h Ontvangst receptie High Tech Campus 11-12 
09.15h Natuurkundig Biosensor laboratoria (Mikhail Ovsyanko ) 
10.00h Electronisch Biosensor laboratoria (Rick Kamps) 
11.00h Biochemisch Biosensor laboratoria (Rick Kamps) 
12.00h Lunch in Grand Cafe 
13.00h Rondleiding laboratoria Life Sciences Facilities (door Gerry van Someren) 
13.15h Celkweek laboratoria (Christa Dam) 
14.00h Microbiologisch laboratoria (Pieter Horstman)   
15.00h Chemisch laboratoria (Ceciel Chlon) 
16.00h Einde programma 
 
De gegevens van de snuffelstagiaires: 
Ritchie Quaedvlieg                Yannick Schyns 
Nachtegaalstraat 16             Maastrichterweg 32 
6469 XW                                 6374 RZ 
Kerkrade                                 Landgraaf 
 
Hun profiel is Nt/Ng(Natuur en gezondheid/ Natuur en techniek) en ze zitten op College Rolduc, het 
lyceum, leerjaar 4 van het vwo.  
 


