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•   Vakken: Natuurkunde, Biologie, Scheikunde en Techniek 

•   Aantal leerlingen en niveau: 24 leerlingen, 4/5 HAVO met 

NT- of NG-profiel

•   Aansluiting op onderwerpen/lesstof/modules: 

Procestechniek, biochemie, NLT logistiek, ICT, projectmatig 

werk, Scrum als planningstool, bedrijfseconomie

•   Toekomstige beroepen: Procestechnoloog, QA manager, 

Business Excellence manager, Werktuigbouwkundig 

ingenieur

•   Contactgegevens voor de Collegetour:  

Thijs Brouwer: tbrouwer@gsf.nl of 06-15091410

•   Voorbereiding vooraf: Geen



WAAR ZIJN WE TE GAST?
Wil jij weten hoe je met scheikunde, 
werktuigbouwkunde, natuurkunde 
maar ook economie of geneeskunde 
na je vervolgstudie aan de slag kan? 
Abbott in Weesp geeft je een indruk 
en een kijkje achter de schermen.

Abbott maakt wereldwijd op haar 
verschillende productielocaties 
producten op het gebied van 
nutrition (voeding), medical 
devices (medische instrumenten), 
diagnostics (hulpmiddelen voor 
artsen om het probleem vast 
te stellen) en pharmaceuticals 
(farmacie, dus medicijnen). Bij de 
locatie in Weesp krijg je inzicht in
hoe verschillende pharmaceuticals 
worden geproduceerd.

WAT GAAN WE DOEN?
We krijgen eerst uitleg hoe een 
griepvaccin wordt geproduceerd. 
Vervolgens krijgen we een 
rondleiding in een echte fabriek: 
de Lactulose fabriek. Lactulose 
is een laxeermiddel. Daarna 
gaan we een Kahoot quiz doen, 
onder andere om te kijken wie 
nog weet hoeveel kippeneieren 
er bij Abbott per week verbruikt 
worden. En dat zijn er heel veel!

NUTTIGE LINKS
www.abbottnederland.nl   
www.abbott.com 

PROGRAMMA
13.15  Ontvangst
13.40  Veiligheidsinstructievideo en korte 

introductie Abbott en Abbott Weesp
13.55  Hoe maak je een griepvaccin
14.25  Groep 1: Rondleiding Lactulose fabriek 

Groep 2: Kahoot! Quiz
14.50  Groepsfoto maken
14.55  Groep 2: Rondleiding Lactulose fabriek 

Groep 1: Kahoot! quiz
15.30 Einde programma



WIE ZIJN WE?
In het netwerk Bètapartners werken de UvA, VU, 
ruim 40 VO-scholen, bedrijven en maatschappelijke 
instellingen samen aan de kwaliteit en actualiteit van het 
bètaonderwijs in de regio Amsterdam, Noord-Holland 
en Flevoland. Bètapartners verbindt het voortgezet en 
hoger onderwijs, waarbij docentenprofessionalisering 
en aansluiting tussen VO en HO centraal staan. 
 
WAT ZIJN DE COLLEGETOURS?
Bij de Collegetours werken scholen en bedrijven samen 
in de regio en ontwikkelen bedrijfsbezoeken voor 
bovenbouwleerlingen, die zich richten op zowel de 
vakinhoud als de studiekeuze.
 
MEER WETEN?
Ga voor meer informatie over Bètapartners, 
lidmaatschap en ons actuele aanbod naar onze 
website.
 
www.betapartners.nl
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