
Bij ons leer je de wereld kennen

Instroommogelijkheden hbo
Voor de masteropleidingen Chemistry en Life Science & 
Technology gelden de volgende instroommogelijkheden 
voor hbo-bachelor studenten:
1. Je hebt een chemische of Life-Science georiënteerde 

opleiding afgerond in 4-5 jaar met een cijfergemiddelde 
van tenminste 7,5. Je hebt je stage afgerond met een 8,0 
of hoger.

2. Je volgt binnen je hbo-studie een minor Chemistry of 
Life Science & Technology aan de Universiteit Leiden.

De toelatingscommissie vergelijkt het curriculum van 
de behaalde hbo -opleiding met het curriculum van de 
bacheloropleiding Molecular Science & Technology of 
Life Science & Technology. Op basis van deze vergelijking 
maakt de commissie een inschatting in hoeverre de 
student de masteropleiding in twee jaar succesvol kan 
afronden. Bij een niet-passend vakkenpakket kan de 
toelatingscommissie een op maat gemaakt, bindend 

pré-masterpakket van 30 – 60 EC verplichten voordat de 
student wordt toegelaten tot de masteropleiding. 

Chemistry of  
Life Science & Technology
Aanmelden met een hbo-diploma

Facts and figures 
Taal Engels
Duur 2 jaar (full-time) 
Graad Master of Science 
Start september of februari
Aanmelddeadline 15 juni/1 december
Collegegeld € 2.078,- 

Heb jij je hbo-opleiding afgerond en wil jij 

verder studeren? Ben je nieuwsgierig en 

vind je het leuk om zelfstandig onderzoek 

te doen? Als afgestudeerd hbo -student 

kun je doorstromen naar de tweejarige 

masteropleidingen Chemistry of Life Science 

& Technology aan de Universiteit Leiden.

Meer informatie 
Voor meer informatie over de masteropleidingen, vakken, 
toelating en aanmelding, zie de website:

masters.universiteitleiden.nl/chemistry 
masters.universiteitleiden.nl/lst
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Directe toelating 
Hbo -studenten met een chemische of Life-Science georiënteerde achtergrond, met een minimaal cijfergemiddelde 
van 7,5 en een stagecijfer van 8,0 worden vrijwel altijd toegelaten tot de masteropleiding. Wanneer het 
cijfergemiddelde lager is dan 7,5 wordt ook gekeken naar de ontwikkeling van de student over de jaren heen.

Minor tijdens hbo-opleiding: volg vakken aan de Universiteit Leiden
Voor hbo-studenten bestaat de mogelijkheid om een ‘doorstroom’ minorprogramma van 30 EC te volgen.  
De samenstelling van dit programma wordt in overleg met een docent van jouw hbo-opleiding opgesteld.  
Het programma bestaat uit:
• Theoretische vakken (minimaal 18 EC) 
• Experimenteel werk (12 EC)

Het experimenteel werk kan worden gekoppeld aan de reguliere hbo-afstudeerstage die dan aan het Leids Instituut 
voor Chemisch onderzoek van de Universiteit Leiden wordt gedaan. Studenten die deze route volgen hebben een 
verhoogde kans om toegelaten te worden tot een van de masteropleidingen.
 
De theoretische vakken in de minor worden gevolgd binnen de bacheloropleidingen Molecular Science & 
Technology of Life Science & Technology. Voorbeelden van vakken die hiervoor in aanmerking komen zijn:

Molecular Science & Technology 
Doorstroom naar de 
masteropleiding Chemistry

• Organische Chemie 2
• Theoretische Chemie
• Chemie en Toepassingen van Overgangsmetalen
• Statistische Thermodynamica
• Chemische Biologie

Life Science & Technology  
Doorstroom naar de masteropleiding 
Life Science & Technology

• Moleculaire Celbiologie en Immunologie
• Chemische Biologie 1
• Microbiële Fysiologie
• Cell Signaling and Biophysics
• Molecular Defects in Human Diseases
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