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Minister Maria Verhoeven heeft op 2 april het project 'Naar een gezonde 
onderwijs-arbeidsmarkt voor de Life & Health Sciences sector’ uitgeroepen 
tot het beste projectvoorstel van de regio Zuidvleugel Randstad. De 
stichting Leiden - life meets science heeft het projectvoorstel ingediend in 
het kader van de subsidieregeling ‘Pieken in de Delta’ namens de bedrijven 
en instellingen van het Leiden Bio Science Park.  
 

 
Het project richt zich op het verbeteren van de kwalitatieve en kwantitatieve 
aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de life & health sciences 
sector. 
Op dit moment ervaren de bedrijven en instellingen op het Leiden Bio Science 
Park een tekort aan met name laboratoriumpersoneel. Door de sterke groei van 
de sector zal dit tekort naar verwachting de komende jaren verder toenemen. 
  
Het project ‘Naar een gezonde onderwijs-arbeidsmarkt voor de Life & Health 
Sciences sector’ zal bijdragen aan het verhogen van de instroom en scholing van 
laboratoriumpersoneel op het Leiden Bio Science Park. Ondernemers en 
onderwijsinstellingen gaan intensief samenwerken bij het ontwikkelen van 
onderwijs dat aansluit op de vraag van de bedrijven. Binnen het project worden 
nieuwe onderwijsvormen ontwikkeld zoals duale opleidingen voor het hoger 
laboratoriumonderwijs en leer-werk trajecten voor het middelbaar 
laboratoriumonderwijs.   

Partners in het project zijn de bedrijven ProteoNic BV en Proxy Laboratories BV, 
de onderwijsinstellingen Hogeschool Leiden en ROCLeiden en de Vereniging 
van Ondernemingen en Instellingen op het Bio Science Park (VOIBSP). De 
stichting Leiden - life meets science (LLMS) is verantwoordelijk voor het 
projectmanagement.  

Behalve de toegekende subsidie van het Ministerie van Economische Zaken 
heeft de gemeente Leiden en de Provincie Zuid-Holland co-financiering 
toegezegd waardoor het project in totaal € 678.825,- aan subsidie ontvangt. 

                                                                            
Noot voor de redactie: 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider dr. Leon A. 
Mur, leon.mur@leidenbiosciencepark.nl of 06-16398700. 
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