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Huidige situatie in Canada

Veel vraag naar chemici in de volgende branches:

● Petrochemie

● Mijnbouw

● Agricultuur

● Waterzuivering 

● R&D



Chemical Institute of Canada (CIC)

● Canadees instituut om de belangen te behartigen van:
○ Chemists 

○ Chemical engineers

○ Chemical technologists

● Probeert nationale en internationale chemici aantrekken

● Levert financiële hulp aan scheikunde-gerelateerde activiteiten en 

onderzoeken

● Vergelijkbaar met de KNCV 



Visie Canada voor de toekomst

Canada wil: 

● Innovatieve projecten financieel stimuleren

● Gebruik maken van duurzame en natuurlijke bronnen

● Kennis toepassen in andere vakgebieden
○ Olie-industrie zou dus farmaceutische producten kunnen maken/assisteren

● Verbeteringen brengen om gezondheid en milieu te verbeteren

⇒ Veel chemici benodigd om dit te bereiken



Universiteiten

● 1.7 M studenten in Canada (1 M full-time)

● 96 Universiteiten

● 70+ departementen scheikunde en/of biochemie

● Gemiddeld PhD salaris: 24.600 CAD / jaar (~ € 15.500/jaar)



Universiteit van Toronto

● #20 in de lijst van beste universiteiten om scheikunde te studeren

● De grootste, 70.000+ full-time studenten

● Department of Physical and Environmental Sciences

Department of Chemistry



Universiteit van Toronto

Department of Chemistry:

● Analytical Chemistry

● Biological and Organic Chemistry

● Chemical Physics

● Environmental Chemistry

● Inorganic Chemistry

● Physical Chemistry

● Polymer and Material Chemistry

Faciliteiten

● Glasblazers

● Werkplaats 

(Specialisme: Ultra High Vacuum)



Ryerson University

● Ongeveer 42.000 studenten

● Verschillende richtingen mogelijk:
○ Scheikunde

○ Chemical Engineering

○ Molecular Sciences

● Real institute
○ Programma voor mensen met Engels als tweede taal



Chemische bedrijven

Toronto Research Chemicals (TRC)

● Soort Sigma Aldrich

● Unieke, gespecialiseerde producten

● 200 mensen in dienst - 68.000 square feet faciliteiten (~ 6.300 m2)

BASF Canada inc

● Hoofdkantoor: Mississauga, Ontario

● Toronto: productie polyurethane-systemen

● Groot distributiecentrum en trainingslocatie

● 675 werknemers - verspreid over 11 locaties in Canada



Chemische bedrijven (2)

Sanofi Pasteur

● Divisie van internationaal farmaceutisch bedrijf Sanofi

● Grootste bedrijf in wereld op het gebied van vaccins

● Bijna 13000 werknemers wereldwijd

● Investeert dagelijks meer dan 1 miljoen euro per dag in R&D



Vragen tijdens de reis

Vragen waar we tijdens de reis een antwoord op zoeken:

● Wat is het verschil tussen de universiteiten daar en Utrecht m.b.t. de 

vakgroepen?

● Is het onderzoek daar fundamenteel of meer toegepast?

● Hoeveel mensen gaan na hun studie een PhD doen?



Einde
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My lord, it’s 
new found land!

Let’s call it 
Newfoundland!
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Canada en Toronto
Politiek systeem

Canada is still mine

Julie Payette
Interim Koningin en parttime 

Astronaut

Justin Trudeau
(Heeft wel een kaak)

Sock Diplomacy

More sock diplomacy
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Canada en Toronto
Cultuur, politiek en religie

Inhoud presentatie
Extra! Nu volgt wat Daphne en Jelle nog in de slides wilde hebben…



Canada en Toronto
Wat Daphne en Jelle nog in de slides wilden hebben



OH CANADA
UR SUCH BEAUTIFUL



Sporten

★ Ice hockey

★ LaCrosse

★ (Curling)

★ (Canadian Football)

★ (Soccer)

★ (Rugby)

★ (Basketball)



Ice hockey



Karakteristieken ijshockey

● Gespeeld met stick en puck, puck in doel = goal

● 3 perioden van elk 20 min speeltijd

● 1 goalie, 5 spelers 
○ 2 verdedigers

○ 3 aanvallers

● Voortdurend doorwisselen

● Geweld is toegestaan, grof geweld niet



Toronto ijshockey

● Regionale team: Toronto Maple Leafs

● Interessante wedstrijden, veel strijdlust en 

rivaliteit

● Quote: “Het agressieniveau ligt ongekend 

hoog. Het gaat om zoveel meer dan alleen 

de puck. De trots van de mannen is hier in 

het geding. Anders dan bij andere sporten, 

wordt vechten toegestaan. Totdat het écht 

uit de hand loopt.”

● Tickets $150,-



LaCrosse



Karakteristieken LaCrosse

● Doel: rubber bal dragen, gooien en vangen naar goal

● Complexe regels

● Meerdere varianten:

○ field lacrosse
■ Agressie rating: 4

○ box lacrosse
■ Agressie rating: 5

○ women's lacrosse
■ Agressie rating: 1

○ intercrosse
■ Agressie rating: 0

https://en.wikipedia.org/wiki/Field_lacrosse
https://en.wikipedia.org/wiki/Box_lacrosse
https://en.wikipedia.org/wiki/Women's_lacrosse
https://en.wikipedia.org/wiki/Intercrosse


Studentenleven 

Universiteit van Toronto, een groot feest

Op de uni worden activiteiten per faculteit georganiseerd

- “Engineering parties” en “philosophy nights”

- Studenten groepen als de “Aziatische studenten groep”

- “Fraternities” en “soririties” 

- Totaal bijna 1000 verschillende groepen, voor ieder wat wils



Activiteiten op de campus

De universiteit van Toronto bestaat uit drie campussen

- “University of Toronto Mississauga (UTM)”

- “St George Campus” 

- “University of Toronto Scarborough (UTSC)”

Elke faculteit heeft zijn eigen academische opties en daarnaast ook verschillende 

sociale, culturele en recreatieve mogelijkheden. 



Toronto
Wonen en werken

Ruben, Felix, Nicolette 
en Suzan



Toronto

• Provincie Ontario

• 2.929.886 inwoners

• Grootste stad van Canada

• Amsterdam maar 821.000



Hoe groot is groot?



Wonen in Toronto

• 140 verschillende wijken

• ‘Downtown’: dichtbevolkst

• ‘Midtown’ en ‘Uptown’: grotere huizen, 
luxe apartementen



Nog meer stadsmozaïek



Soort huisvesting



Grootte huishoudens



Woon kosten



Maar hoeveel moet dat kosten?



Amsterdam 
woningwaarde



Hoe betalen ze voor die 
veel te dure huizen?
• 1.461.020 banen

• 8,2% werkloosheid

• Gemiddeld inkomen 
huishouden 2015: $98.174



Categorieën




