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NLR eerste erkende 

NLR eerste erkende 
keuringsinstantie 
voor drones

Het Nederlands Lucht- en 
Ruimtevaartcentrum NLR, niet 
zo lang geleden gastheer van de 
Fenelab-ledenvergadering, heeft 
iets bijzonders te vieren. Als 
eerste instantie in Nederland 
mag het …
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Rel rond PX-10 

Rel rond PX-10 
verplaatst zich van 
RIVM naar minister 
Hennis

De discussie over het gebruik 
van PX-10 bij Defensie is weer 
opgelaaid. Deze keer lijkt …
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Commissie Accreditatie: 17025 en T001

In de afgelopen periode is de Commissie Accreditatie druk doende 
geweest met de behandeling van de onderwerpen: ‘Herziening 17025’ en 
‘(Wijzigingsvoorstel) RvA T001 document’. In beide dossiers is …
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BBL’ers en de transitievergoeding

Ongetwijfeld heeft u meegekregen dat de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) 
sinds 1 juli geheel van kracht is. Hier staan we kort stil bij wat dit 
betekent voor BBL-leerlingen, jonge medewerkers die de 
beroepsbegeleidende leerweg volgen. Ook zij hebben namelijk …
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OCW verleent subsidie aan CIV Smart 
Technology

Op 1 juni is bekend gemaakt dat het ministerie van OCW de 
subsidieaanvraag voor het Centrum Innovatief Vakmanschap Smart 
Technology van het ID College heeft gehonoreerd. De toekenning van de 
subsidie is voor de sector Elektro van Fenelab van groot …
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OCW verleent subsidie 
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Herzieningen in het 
MBO

Kwestie(s) van 
aansprakelijkheid

COLUMN 

Klik hier om uw baby 
te printen…..

3D-printen is helemaal hip! Elke 
week is er wel een nieuwtje te 
melden op het gebied van 3D-
printen. In één dag wordt er in 
China een huis geprint. En de 
FDA heeft zelfs een 3D-geprint 
medicijn goedgekeurd! En dat in 
een recordtempo, wat voor de 
FDA ook een nieuwtje is.

Ik vraag me langzamerhand wel 
af waar dit gaat eindigen, want 
de mogelijkheden zijn enorm. 
Gaan de 3D-printers de 
wereldwijde economie om zeep 
helpen? Wat houdt ze tegen om 
zichzelf na te printen?! DNA 
sequencing the next level? Is dit 
de overtreffende trap van 
klonen? 

“Meneer, Mevrouw. Wilt u dat 
uw baby straks 4 armen heeft? 
Wel zo makkelijk, en wij printen 
het er met gemak bij… Komt u 
maar over 1 dag terug, dan is 
uw baby klaar.” Klinkt misschien 
raar, maar als je er goed over 
na gaat denken, waarom zou 
het niet kunnen…

Eén van de problemen met de 
huidige 3D-printers is de 
grondstof. Die kan uit 
verschillende materialen 
bestaan, maar meestal is er 
maar plek voor één grondstof. 
Dat beperkt je wel gelijk in wat 
je allemaal kunt printen. Wat 



Herzieningen in het MBO

In het schooljaar 2015-2016 mogen, en in 2016-2017 moeten, alle 
opleidingen in het MBO de nieuwe kwalificatiestructuur hebben 
ingevoerd. Het doel van deze ‘invoering herziening kwalificatiestructuur’ 
(IHKS) is …
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Kwestie(s) van aansprakelijkheid

Elke ondernemer heeft te maken met ondernemersrisico’s. Dat is een 
onlosmakelijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Sommige 
ondernemersrisico’s zijn te beperken en andere niet…
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IN MEMORIAM – Gertjan Kreuning

Begin september bereikte ons het droeve bericht dat na een jarenlange 
strijd met een ernstige ziekte Gertjan Kreuning, kwaliteitsmanager bij 
Eurofins Analytico te Barneveld, is overleden.
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zou het toch fantastisch zijn als 
je 83 cartridges hebt met daarin 
alle chemische elementen, de 
radioactieve er even 
buitengelaten. Je zou dan in 
theorie werkelijk alles kunnen 
maken!

Nee, hoe meer ik …
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