


De nieuwste DNA-technieken in de groente- enDe nieuwste DNA-technieken in de groente- en
sierteeltveredelingsierteeltveredeling

Wil jij leren over de nieuwste moleculaire technieken in de veredeling? Wil jij weten welke kansen er liggen voorWil jij leren over de nieuwste moleculaire technieken in de veredeling? Wil jij weten welke kansen er liggen voor

de veredelaar en de sector? Het veredelingsproces gaat sneller dan ooit en grote hoeveelheden samples kunnende veredelaar en de sector? Het veredelingsproces gaat sneller dan ooit en grote hoeveelheden samples kunnen

tegelijkertijd, ‘high throughput’, worden verwerkt. In de opleiding Novel Breeding Tools krijg je een overzicht vantegelijkertijd, ‘high throughput’, worden verwerkt. In de opleiding Novel Breeding Tools krijg je een overzicht van

de nieuwste DNA-technieken (tools) en de mogelijkheden voor het gebruik in de groente- en sierteeltveredeling.de nieuwste DNA-technieken (tools) en de mogelijkheden voor het gebruik in de groente- en sierteeltveredeling.

Ook ga je zelf met deze technieken aan de slag in het laboratorium. Je leert welke eigenschappen van belang zijnOok ga je zelf met deze technieken aan de slag in het laboratorium. Je leert welke eigenschappen van belang zijn

bij de veredeling van een gewas. Uiteraard kun je jouw kennis toespitsen op het gewas van jouw interesse.bij de veredeling van een gewas. Uiteraard kun je jouw kennis toespitsen op het gewas van jouw interesse.

ProgrammaProgramma

De opleiding Novel Breeding Tools duurt een half jaar en bestaat uit zes bijeenkomsten. Het programma bestaat

uit hoorcolleges, workshops, discussies, praktijkopdrachten (lab en computer) en een excursie. De volgende

onderwerpen komen aan bod:

Dag 1:Dag 1:

introductie Novel Breeding Tools

workshop DNA

workshop PCR en primerdesign

Dag 2:Dag 2:

workshop Genetica

workshop Genomen

praktijk DNA isolatie en PCR

Dag 3: Novel Breeding Tools I:Dag 3: Novel Breeding Tools I:

workshop Moleculaire merkers (MM)

workshop Marker Assisted Selection (MAS)

workshop Genetische kaarten

state of the Art

Dag 4: Dag 4: 

excursie: Toepassing van MM en MAS in de groente- en sierteeltveredeling

Dag 5: Novel Breeding Tools II:Dag 5: Novel Breeding Tools II:

workshop Weefselkweek

workshop GMOs

workshop Crispr/Cas

state of the Art
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Dag 6: Novel Breeding Tools III:Dag 6: Novel Breeding Tools III:

workshop Sequencing technieken

praktijk DNA data-analyse (computer)

SamenwerkingSamenwerking

De opleiding Novel Breeding Tools is ontwikkeld binnen de Amsterdam Green Campus door het lectoraat Green

Biotechnologie van Hogeschool Inholland, de Universiteit van Amsterdam en de Amsterdam Economic Board. De

opleiding is tot stand gekomen met een subsidie van Greenport Aalsmeer.

ResultaatResultaat

Na afronding van de opleiding Novel Breeding Tools:

ken jij de verschillende moleculaire technieken en de mogelijkheden en waarden hiervan voor jouw

veredelingsprogramma

kun jij het moleculaire onderzoek beter begrijpen en een volwaardig gesprekspartner zijn voor de

onderzoekers die dit onderzoek uitvoeren

Na succesvolle afronding van de opleiding ontvang je een bewijs van deelname van Inholland Academy.

ToelatingToelating

De opleiding Novel Breeding Tools is bedoeld voor:

werknemers in de groente- of sierteeltveredeling (mbo-, hbo- of wo-niveau)

Beschik je niet over de juiste vooropleiding? Je kunt worden toegelaten op basis van aantoonbare ervaring in de

veredeling.

Praktische informatiePraktische informatie

StartStart

Amsterdam (Science Park, Matrix gebouw), donderdag 20 januari 2022

overige lesdata: donderdag 10 februari, 10 maart, 14 april, 12 mei en onder voorbehoud 9 juni 2022

DuurDuur

zes bijeenkomsten van 9:00 – 17:00 uur in een half jaar

StudiebelastingStudiebelasting

totale studiebelasting bedraagt 50 uur

WaardepapierWaardepapier

bewijs van deelname Inholland Academy
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InvesteringInvestering

€ 2.500

TypeType

cursus

NiveauNiveau

hbo

DocentenDocenten

Dr. Paulus den Hollander is verbonden als docent/onderzoeker Green Biotechnology aan Hogeschool Inholland.

Paulus heeft ruime ervaring in de moleculaire biologie en leidt het onderzoek naar ‘genome editing’ in petunia.

Dr. Nelleke Kreike is verbonden als lector Green Biotechnology aan Hogeschool Inholland. Ze is moleculair

geneticus. Naast ruime onderzoekservaring heeft ze veel ervaring in het hbo-onderwijs met als specialisatie

moleculaire plantenbiologie en groene biotechnologie. Gastcolleges worden verzorgd door onderzoekers van de

Universiteit van Amsterdam.

LiteratuurLiteratuur

Molecular and Cell Biologie, Rene Fester Krantz, PhD. ISBN: 978-0470430668. Bouwstenen van het leven, Jan

Prinsen en Feike van de Leij, PhD. ISBN: 978-90-8686-241-2.

Voor meer informatie, inschrijven en algemene voorwaarden:  www.inhollandacademy.nl   088 466 30 30



Persoonlijk advies nodig? Ik help je graag verder!Persoonlijk advies nodig? Ik help je graag verder!

Nelleke Kreike

opleidingscoördinator

Stel je vraag aan NellekeStel je vraag aan Nelleke

 06 2111 5471 | 088 466 30 30

 nelleke.kreike@inholland.nl

Waarom kies je voor Inholland Academy?Waarom kies je voor Inholland Academy?

Durf jij te leren? Zet de stap bij Inholland AcademyDurf jij te leren? Zet de stap bij Inholland Academy

Kennis verdiepen. Verborgen talenten ontdekken. Kritisch kijken naar je vak en de toekomst daarvan.

Inspirerende mensen ontmoeten. Anders in je werk staan: met meer zelfvertrouwen, energie en vakmanschap.

Dat doet leren met je.

Leren vraagt om durfLeren vraagt om durf

Durf jij te leren, ook als je al jaren aan het werk bent? De arbeidsmarkt van nu vraagt om wendbare professionals.

Want een baan voor heel je leven, die bestaat niet meer. Inholland Academy helpt jou in beweging te blijven en bij

te leren, te proberen, te experimenteren en misschien soms wel af te leren. Zodat jouw persoonlijke ontwikkeling

blijft aansluiten bij de ontwikkeling van je vak. Spannend? Ja. Totdat je de drempel over bent.

Wij kennen jou persoonlijkWij kennen jou persoonlijk

Inholland Academy benadert jou als professional, maar vooral als mens. Wij begrijpen dat jij moet schakelen als je

na een drukke werkdag naar een lesbijeenkomst komt. Of dat je gezin soms meer aandacht vraagt dan een

opdracht. Onze docenten en studieadviseurs helpen je om van jouw opleiding een succes te maken. Ze denken

mee als je twijfelt of als je vastloopt. Maar ook als je juist meer in je mars hebt en je vleugels wilt uitslaan. Dat

doen ze met aandacht en merkbaar plezier, want ze houden van hun vak.

Kwaliteit maken we samenKwaliteit maken we samen

Werkvelden veranderen snel. Onze opleidingsprogramma’s zijn daarom niet in beton gegoten. De lesstof is

actueel en sluit precies aan op wat jij morgen nodig hebt in je werk. Inholland Academy heeft een ruim aanbod

van gecertificeerde post-hbo opleidingen. En dat aanbod groeit, zodat we kunnen blijven inspelen op nieuwe

ontwikkelingen. Kwaliteit bereiken we door samen te werken: met experts uit het werkveld, met lectoraten van

hogeschool Inholland en met andere kennispartners.

Voor meer informatie, inschrijven en algemene voorwaarden:  www.inhollandacademy.nl   088 466 30 30


