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Chemieles aandekeukentafel:
‘Ziet dit er goeduit?Hetbruistniet’
Caitlin Stooker
Amsterdam

Bedrijvengeven regelmatiggastlessen
opscholenomzichtbaarder teworden.
Nuhetonderwijs grotendeelsonline
plaatsvindt, bewegenookzijmee. Zo
leert chemiebedrijfNiacetuitTiel stu-
dentenvanhetSummaCollege inEind-
hoven indigitalepraktijklessenhoeze
natriumacetaatmaken.HetFDkeek
een lesmee.

Wie de ogen sluit, waant zich bij het
practicum van het SummaCollege uit
Eindhoven even in een lokaalmet eer-
stejaarsstudenten. ‘Meneer, ik heb ba-
king soda in plaats van kristalsoda.’ ‘Ik
hebgeenweegschaal,hoeveelgrampast
eropeeneetlepel?’ ‘Zietdit ergoeduit?
Hetbruistniet.’ ‘Waarmoet ikde foto’s
inleveren?’Tochisookdezepraktijkles
digitaal.
De studenten uit LA1a en LA1d, eer-

stejaars vandeopleiding tot labanalist,
staaninkeukens,slaapkamers,enzelfs
met de hond in de tuin op deze zonni-
ge lentedag.Opeen tiental schermpjes
wordtdrukgeroerd inglazenkommen,
gekleurdetupperwareengrotemaatbe-
kers.
Vandaag staat hetmaken van natri-

umacetaat op hetmenu. Op voorhand
hebben de studenten al een lijst ont-
vangen van de producten die ze nodig
hebben.Schoonmaakazijnensoda.Ook
hebbenzeballonnenthuisgestuurdge-
kregen

‘Het iseenredelijkonschuldigproef-
je’, zegt chemiedocent Bas van Rij-
en,maar goed omde leerlingen even
achter de bureaus vandaan te krijgen.
Eenenkelingheeftzelfszijn labjasaan-
getrokken.Alleendatscherm,datblijft
ook nu noodzakelijk om een oogje in

De studentenmoesten ‘zo leukmogelijke’ foto’s insturen. SUMMACOLLEGE

het zeil te kunnenhouden.
De les wordt gegeven doorHenk-Jan

van Lent, Simone Potkamp en Eelco
HeintzvanchemiebedrijfNiacetuitTiel.
Niacetmaaktorganischezoutenuitche-
mischeennatuurlijkegrondstoffen,die
worden gebruikt in ondermeer de voe-
dingsindustrieenindefarmaceutische
industrie.Gehuldinwitte labjassenlegt
hetdrietalde lesstofuit, vertellenzewat
het bedrijf doet enhoe eendag van een
laborant er zoal uit ziet.

VanLent legtookuitdatnatriumace-
taat wordt gebruikt in ondermeer rog-
gebrood, appelkaneelkoeken, zalmsa-
lade, gegrilde kipworst en drogeworst.
‘Bijdevlees-envisproductengaatheter
vooral omde groei van bacteriën zoals
listeria, salmonella of E.coli te voorko-
men, bij bakkersproducten vooral om

schimmelgroei tegen te gaan.’
Uiteindelijkmoethetgemaaktegoed-

je 24 uur rusten. Daarna dienende stu-
dentendeoplossingmet eenhalf zakje
gist en suiker in een flesje te doen. Een
anderflesjemoetenzevullenmetwater,
suikerengist.Dangaandeballonnenop
deflesjesenvanhetresultaatmoetenze
eenfoto insturen. ‘Ikwilniet teveel ver-
klappen’, zegtHeintz vanNiacet, ‘maar
zo kun je goed zien of het natriumace-
taatwerkt.’ ‘Magditzoookbuitenophet
balkon rusten?’ vraagt een van de leer-
lingen snel, ‘wijwonenniet zo groot en
de azijn stinkt eenbeetje.’
Heintz zegt na afloop van de les

het bovenal leuk te vindenomopdeze
manier ‘iets terugtekunnendoen’. ‘Te-
gelijkertijd, als we deze jongemensen
enthousiast kunnen maken voor de

chemie en ons bedrijf, is dat natuur-
lijk eenwin-win.’
Uiteindelijk krijgen alle eerstejaars-

studenten van het SummaCollege dit
practicum, zegt docent VanRijen.Deze
reeks digitale gastlessen zijn een initi-
atief van de branchevereniging voor de
chemische industrie, de VNCI. Het is
voor de sector eenmanier omde zicht-
baarheid te vergroten, zegt directeur
Manon Bloemer. Met dat idee organi-
seerden ook voor de coronapandemie
brancheverenigingen en bedrijvenmet
regelmaat gastlessen, van het lager on-
derwijs tot deuniversiteit.

Met dezedigitale variant doennu vijf
chemiebedrijvenmee,zegtBloemer.Het
is belangrijk omdat de instroomvande
chemiestudenten op hetmbo, hbo en
wo isgestabiliseerdopachtduizendper
jaar, zegt de VNCI, waarbij de instroom
inhetmboisgedaald.Dat ligtnu19%la-
ger dan in 2014. Tegelijkertijd blijkt uit
onderzoekvandebrancheverenigingen
deTopsectorChemiedathetaantalche-
mischembo-vacaturessinds2014isver-
vijfvoudigd. ‘Wemoeten als sector nog
beter laten zien hoe ontzettend leuk en
relevant het is ombij ons tewerken.’

Maardebedrijven zoudenmeerkun-
nen doen dan een paar uur gastlessen
geven.VolgensdeSamenwerkingsorga-
nisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
(SBB)iserbinnendechemischeberoeps-
opleidingendit jaareentekortvanruim
honderdstageplaatsen. ‘Dietekortenval-
lenbijnavolledig indehoekvandelabo-
ratoriumtechniek’, zegt SBB-onderzoe-
ker Pieter JanHalmadesgevraagd.

Summadocent VanRijenmaakt dan
ook graag gebruik van de gelegenheid.
‘Misschienkunnenwehetookeensover
stageplaatsenhebben’,zegthijnaafloop
vandeles tegenhetdrietal. ‘Wanterzijn
vanuitonsnoggeenstudentendiestage-
lopenbijNiacet.’

De digitale gastlessen
zijn een initiatief van
de branchevereniging
voor de chemische
industrie, de VNCI

Op een tiental
schermpjes wordt
druk geroerd in
glazen kommen en
grote maatbekers
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