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REIZENDE DNA-LABS EN AMGEN BIOTECH EXPERIENCE  
De Reizende DNA-labs (www.dnalabs.nl) is een uniek samenwerkingsverband tussen zes universiteiten en 

UMC’s om genomics onderzoek op een leuke en leerzame manier naar middelbare scholieren te brengen. 

Hiervoor reizen studenten van de universiteit naar een school om daar een DNA-Lab te verzorgen. De 

Nijmeegse variant van deze practica  is het lab ‘Bioinformatica: leven in de computer’ 

(www.bioinformaticaindeklas.nl en www.bioinformaticsatschool.eu). Tevens verzorgen we 

docententrainingen en wordt er eens per twee jaar een landelijke DNA-Lab dag voor docenten opgezet.  

De Reizende DNA-Labs bestaan sinds 2006 en er zijn sinds de start al meer dan 200.000 leerlingen bereikt. 

Sinds 2017 zijn de Reizende DNA-labs onderdeel van de Amgen Biotech Experience (ABE, 

www.amgenbiotechexperience.com), een innovatief wetenschapsonderwijsprogramma dat middelbare 

scholieren een eerste inkijk geeft in de boeiende wereld van de biotechnologie. Dit programma wordt 

uitgevoerd in meer dan twintig landen verspreid over de hele wereld. 

FUNCTIEPROFIEL 

Als projectcoördinator / onderwijsontwikkelaar heb je het volgende takenpakket:  

● Reizende DNA labs & ABE Nederland: 

Je neemt deel in het coördinatieteam van de Reizende DNA-Labs, samen met de coördinatoren 

van de andere vijf DNA Labs.  Dit team is verantwoordelijk voor de Nederlandse ABE site, en 

vertegenwoordigt Nederland in het ABE Programma.  Tevens draagt dit team zorg voor de 

organisatie van de landelijke DNA-Lab dag en docententrainingen, voor het beheer van de  DNA 

Labs website, en voor het organiseren van stands op verschillende conferenties (zowel voor 

docenten als andere doelgroepen). 

● Onderwijsontwikkeling: 

De hoofdtaak van deze functie is de ontwikkeling van nieuw onderwijsmateriaal op het gebied 

van biotechnologie en de bioinformatica in het bijzonder, om het programma te blijven 

vernieuwen en aanvullen. Dit is zowel voor gebruik door leerlingen als voor docenten. 

● Bioinformatica in de klas: 

Je coördineert vanuit het Radboudumc het practicum ‘Bioinformatica: leven in de computer’. Je 

geeft hierbij leiding aan een team van ongeveer zes studenten, zij verzorgen zo’n vijftig practica 

op middelbare scholen per jaar, je beheert de websites van Bioinformatica in de klas en de 

bijbehorende lesmaterialen.  

http://www.dnalabs.nl/
http://www.bioinformaticaindeklas.nl/
http://www.bioinformaticsatschool.eu/
http://www.amgenbiotechexperience.com/


 
WIJ VERWACHTEN 

- Je bent in het bezit van: 

o een diploma in de richting van life sciences op WO of HBO niveau, waarbij aantoonbare 

affiniteit met bioinformatica een pré is. 

o óf je bent in het bezit van een diploma in de onderwijskunde en hebt aantoonbare 

affiniteit met moleculaire biologie, biochemie en/of bioinformatica. 

- Je hebt een passie voor onderwijsverbetering 

- Je hebt bij voorkeur onderwijservaring in het voortgezet onderwijs 

- Je hebt ervaring met het maken van lesmateriaal 

- Je beschikt over een goede beheersing van de  Nederlandse en Engelse taal 

- Je beschikt over een rijbewijs B 

- Je beschikt over een basiskennis in websitebeheer (WordPress, HTML) 

- Je hebt een proactieve houding en kunt goed zelfstandig werkzaamheden oppakken maar je 

functioneert ook goed in teamverband. 

WIJ BIEDEN 
- Een functie die veel ruimte biedt voor eigen invulling en een plek in een internationale 

community van onderwijsprofessionals. 

- Aanstelling: 0.4 fte, per direct. 

- Je bent in dienst van Stichting DTL Projects (DTL, www.dtls.nl). Je werkt samen met dr. Celia van 

Gelder 

- Salarisschaal 9-10 (inschaling afhankelijk van opleiding en ervaring) 

- Het salaris is exclusief 8% vakantietoeslag en eindejaarsuitkering. Hierin volgen wij de cao van 

Nederlandse Universiteiten. 

- Contractduur: 1 jaar met mogelijk een verlenging van één jaar 

- Werkplaats in overleg te bepalen: werken in Nijmegen is een pré, maar een werkplek in Utrecht 

(huisvesting DTL Projects), of deels vanuit huis is ook mogelijk.  

- Flexibele werktijden: je kunt zelf de tijd bepalen waarin je werkt, mits tijdens kantooruren. 

 

MEER WETEN? 
Dr. Celia van Gelder (celia.van.gelder@dtls.nl). Telefoon: 06 1337 5327. 

 

INTERESSE? 
Solliciteer door een motivatiebrief en CV te sturen naar Dr. Celia van Gelder (celia.van.gelder@dtls.nl)  

mailto:celia.van.gelder@dtls.nl
mailto:celia.van.gelder@dtls.nl

