
 

Overzicht Science Labs 

Klik op de naam van het Science Lab om meer te weten te komen over het lab. 
Locatie bij de UvA is Science park 904 te Amsterdam, de locatie op de VU betreft de Boelelaan in 
Amsterdam. Bij ‘Reizend’ kan het Science Lab ook op de school zelf worden gegeven. 

 
Science Lab Klas 1-2 Klas 3 Klas 4 Klas 5 Klas 6 Locatie Niveau 
Biologie/NLT: DNA 
Fingerprinting - De Bitterproef 

  x x x UvA Alleen voor 
VWO 

Biologie/NLT: EEG  x x x x UvA/VU  

Biologie/NLT: 
Forensisch DNA-onderzoek 

  x x x UvA en 
reizend 

 

Biologie: 
Forensisch DNA-onderzoek 

x x    UvA en 
reizend 

 

Biologie/NLT: 
Goochelen met genen 

   x x UvA Alleen voor 
VWO 

Biologie/NLT: 
Sportonderzoek 
doe/door jezelf 

  x x x UvA  

Biologie: 
 Wolven en cheeta’s 

x     UvA  

Informatica/NLT: 
Robotica 

x x x x  UvA  

Interdisciplinair: Expeditie 
Moendoes 

x     UvA en 
reizend 

 

Natuurkunde/NLT: 
Supergeleiding 

    x UvA Alleen voor 
VWO 

Natuurkunde: 
3D filmworkshop 

x x    UvA  

Natuurkunde: 
Natuurkundekermis  

x x x x x online  

Natuurkunde: 
Quantumwereld 

   x x UvA en 
reizend 

Alleen voor 
VWO 

Natuurkunde: Warme 
wetenschap 

x x    UvA  

Scheikunde/NLT: 
Ontwerp en synthese van 
pijnstillers 

   x x VU Alleen voor 
VWO 

Wiskunde: Dynamiek van de 
dienstregeling 

    x UvA Alleen voor 
VWO 

Vakoverstijgend: Literatuur 
zoeken 

  x x x VU  

http://www.uva.nl/faculteiten/faculteit-der-natuurwetenschappen-wiskunde-en-informatica/locatie-en-contact/routebeschijving/routebeschrijving-fnwi.html
https://beta.vu.nl/nl/over-de-faculteit/contact-route/index.aspx
https://beta.vu.nl/nl/over-de-faculteit/contact-route/index.aspx
http://www.betapartners.nl/dna-fingerprinting/
http://www.betapartners.nl/dna-fingerprinting/
https://www.betapartners.nl/wat-zegt-ons-brein-meten-met-eeg/
https://www.betapartners.nl/forensisch-dna-onderzoek-puzzelen-met-pieken/
https://www.betapartners.nl/science-lab-forensisch-dna-onderzoek-puzzelen-pieken-onderbouw/
http://www.betapartners.nl/goochelen-met-genen
http://www.betapartners.nl/sportonderzoek-doedoor-je-zelf
http://www.betapartners.nl/sportonderzoek-doedoor-je-zelf
http://www.betapartners.nl/sportonderzoek-doedoor-je-zelf
http://www.betapartners.nl/wolven-en-cheetas-wat-voor-type-sporter-ben-jij/
http://www.betapartners.nl/robotica-programmeren/
https://www.betapartners.nl/expeditie-moendoes/
https://www.betapartners.nl/expeditie-moendoes/
https://www.betapartners.nl/supergeleiding/
http://www.betapartners.nl/science-lab-3d/
https://www.betapartners.nl/natuurkundekermis/
https://www.betapartners.nl/science-lab-quantumwereld/
https://www.betapartners.nl/warme-wetenschap/
https://www.betapartners.nl/warme-wetenschap/
https://www.itsacademy.nl/ontwerp-en-synthese-van-pijnstillers/?_sfm_leerlingactiviteiten=Science%2Blabs
https://www.betapartners.nl/ontwerp-en-synthese-van-pijnstillers/?_sfm_leerlingactiviteiten=Science%2Blabs
http://www.betapartners.nl/dynamiek-van-de-dienstregeling/?_sfm_niveau=Havo-%2C-Vwo&amp%3B_sfm_leerlingactiviteiten=Science%2Blabs
http://www.itsacademy.nl/dynamiek-van-de-dienstregeling/?_sfm_niveau=Havo-%2C-Vwo&amp%3B_sfm_leerlingactiviteiten=Science%2Blabs
https://www.betapartners.nl/literatuur-zoeken/
https://www.betapartners.nl/literatuur-zoeken/


 

Overzicht Leskisten 

Klik op de naam van het de leskist om meer te weten te komen over de leskist. 
Op elke pagina van elke leskist is onderaan een reserveringskalender te vinden waarin de 
beschikbaarheid van de leskist te vinden is. In een periode waarin de leskist vrij is, kan een 
reservering gemaakt worden. 
De locatie waar de leskist(en) opgehaald kunnen worden is Science park 904 te Amsterdam, bij de 
afgifte goederen. De routebeschrijving hiernaartoe is toegevoegd aan de reserveringsmail van de 
leskist. 

 
Leskist Klas 1-2 Klas 3 Klas 4 Klas 5 Klas 6 Niveau 
Biologie/NLT: 
DNA 

  x x x  

Biologie/NLT: 
Proef je PTC? 

  x x x  

Biologie: 
Genexpressie - eiwitten 

  x x x  

Biologie/Natuurkunde/NLT: 
Sportprestatie 

  x    

Interdisciplinair: 
Expeditie Moendoes-Pannenkoeken 
bakken 

x      

Interdisciplinair: 
Ontwerpen met constructie materialen 

x x x x x  

Natuurkunde/NLT: 
Muonlab 

   x x Alleen voor 
VWO 

Natuurkunde/NLT: 
Phototonics Explorer 

x x x x x  

NLT: 
De bodem leeft 

  x    

Wiskunde: 
Ellips Biljart 

x x x   Alleen voor 
VWO 

Wiskunde: 
Veelvlakken 

x x     

 

http://www.uva.nl/faculteiten/faculteit-der-natuurwetenschappen-wiskunde-en-informatica/locatie-en-contact/routebeschijving/routebeschrijving-fnwi.html
https://www.betapartners.nl/dna/
https://www.betapartners.nl/ptc/
https://www.betapartners.nl/genexpressie-eiwitten/
https://www.betapartners.nl/sportprestatie/
https://www.betapartners.nl/expeditie-moendoes-pannenkoeken-bakken/
https://www.betapartners.nl/expeditie-moendoes-pannenkoeken-bakken/
https://www.betapartners.nl/ontwerpen-met-constructie-materialen
https://www.betapartners.nl/leskist-muonlab/
https://www.betapartners.nl/leskist-photonics-explorer/
https://www.betapartners.nl/de-bodem-leeft
https://www.betapartners.nl/ellips-biljart
https://www.betapartners.nl/veelvlakken/

