
Vakgebieden
• Moleculaire biologie en Genomics

• Microbiologie

• Pathologie en Histotechnologie

• Immunologie en Immunochemie

• Klinische chemie en Laboratoriumgeneeskunde

• Kwaliteitszorg

• Science & Cooking

• Professionele en persoonlijke ontwikkeling

Waarom kiezen voor het CBD?
• De cursus en lesmethoden zijn aangepast aan de

organisatiedoelen en ontwikkelingsbehoefte van werknemers.

• De inhoud van de cursus is toegespitst op de dagelijkse praktijk

van het lab.

• Cursisten leren voor hen relevante problemen herkennen en

oplossen.

• Aan de praktijk gerelateerde casus garanderen een succesvolle

implementatie van de geleerde kennis in de dagelijkse

(lab)praktijk.

Wie zijn onze docenten?
• Inspirerende en gedreven docenten van Hogeschool Leiden met

uitstekende didactische vaardigheden en ruime ervaring in

het lab.

• Gastdocenten, deskundigen uit het werkveld met kennis van de

laatste ontwikkelingen.

Maatwerk
Onze maatwerktrajecten kunnen zowel op locatie bij de klant als op 

Hogeschool Leiden worden georganiseerd. 

• In-company training voor een groep medewerkers met een

gemeenschappelijke vraag.

• Individuele een-op-een begeleiding voor medewerkers met

specifieke ontwikkelingsbehoefte.

• Ondersteuning via e-learning en/of online tutorials en advies.

Contact 
Telefoon: 071-5188 743 / 753 

E-mail: cbd@hsleiden.nl / Website: cbd.hsleiden.nl

Hogeschool Leiden
Centrum Bioscience en Diagnostiek.

Zernikedreef 11, 2333 CK Leidencbd.hsleiden.nl

Het CBD ontwikkelt, organiseert en geeft kwalitatief hoogwaardige nascholingen binnen het 
vakgebied life science en health. Met toepasbare vakkennis zorgen we ervoor dat organisaties 
adequaat kunnen reageren op de razendsnelle ontwikkelingen en technische innovaties in het 
werkveld. Excellente docenten met ruime ervaring in de beroepspraktijk en een uitgebreid  
netwerk zorgen met hun persoonlijke benadering voor cursussen die aansluiten bij de 
ontwikkelingsbehoeften van laboratoriumprofessionals.

Jaarlijks stellen wij voor alle vakgebieden een cursusprogramma samen, dat gedurende het jaar wordt aangevuld.  
Daarnaast bieden we ook maatwerktrajecten voor individuele medewerkers of groepen met een gemeenschappelijke vraag.



Centrum Bioscience en Diagnostiek 
Al meer dan 30 jaar toonaangevend in het opleiden van 
laboratoriumprofessionals
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