UvA stelt onderwijs open voor forensisch werkveld
De Master Forensic Science is een interdisciplinaire studie die de verschillende
disciplines en partners uit de forensische keten rondom de essentiële thema’s uit het
werkveld samenbrengt. Ten behoeve van kennisuitwisseling en het verbinden van
het werkveld met de wetenschap stelt de master vakken zoals ‘Forensic Statistics
and DNA Evidence’ of ‘Criminalistics and Analytical Chemistry’ open voor mensen uit
het forensische veld.
Een aantal medewerkers van de Politie Amsterdam hebben al mogen ervaren hoe
het is nieuwe inzichten te verkrijgen via een vak van de Master Forensic Science.
Lisette Hulsman, Laborant Operationeel Specialist bij het Team Forensische
Opsporing volgde het vak ‘Forensic Statistics and DNA Evidence’:,, De opgedane
kennis wordt op het moment toegepast op mijn werk. Ik heb meer verdieping
gevonden op het gebied van DNA. Ook ben ik nu zelf actief op zoek naar literatuur
en andere ontwikkelingen op DNA gebied. Ik kan aan de ontwikkelingen in mijn
vakgebied (DNA isoleren en kwantificeren) nu beter mijn steentje bijdragen.”
Bij de Master Forensic Science wordt op academisch niveau inzet van je verwacht
en dat gaat niet vanzelf merkte Jennifer de Groot, chemisch analist op het
verdovende middelen laboratorium: ,, Ik heb de cursus als zeer positief ervaren. De
afwisseling van verschillende docenten en meerdere invalshoeken vond ik erg
interessant. Omdat ik een chemische achtergrond heb was het wel veel nieuwe stof
en heb ik vooral in het begin veel bijgelezen over de basics van DNA onderzoek.
Verder doe je mee met (groeps)opdrachten en volg je colleges naast je werk, wat
natuurlijk extra tijd kost ook privé. Ik vond de cursus echter zeer interessant en
leerzaam waardoor ik dit geen probleem vond. Ook zie ik het als een meerwaarde
voor mijn inzetbaarheid bij de ontwikkelingen op DNA gebied bij ons op de afdeling.”
De sfeer bij de Master Forensic Science is informeel en open. Mensen uit het
forensische werkveld worden door de UvA uitgenodigd over hun grenzen heen te
stappen.
Aanmelden
Houd er rekening mee dat de vakken in het Engels worden gegeven. Kijk hier
(hyperlink naar: http://studiegids.uva.nl/xmlpages/page/2015-2016-en/searchprogramme/programme/1645/167313 ) welke vakken er allemaal worden gegeven.
Zit hier iets van je gading bij? Meld je dan aan door een mail te sturen naar fs-iisscience@uva.nl. Geef aan welk vak jouw interesse heeften wat je achtergrond is.
Vervolgens wordt er in een persoonlijk gesprek verder gekeken wat de
mogelijkheden zijn.

