
 

Wilt u meer weten over de nieuwste moleculaire technieken en de mogelijkheden ervan  

voor het gebruik in de veredeling? Of werkt uw bedrijf al met deze technieken en wilt u de 

medewerkers bijscholen? Dan is deze cursus Novel Breeding Tools iets voor u! 

 Doelgroep 
U bent werknemer in de groente- of sierteeltveredeling. U hebt een mbo-, hbo- of wo-achtergrond 
en bent werkzaam in de veredeling. Sommige deelnemers hebben wel ervaring met moleculaire 
technieken, andere nog niet. Indien u niet beschikt over de juiste vooropleiding, kunt u ook worden 
toegelaten op basis van aantoonbare ervaring in de veredeling. 
 
 
 
 
De cursus Novel Breeding Tools geeft een overzicht van de veranderingen die de afgelopen jaren 
hebben plaatsgevonden in het vakgebied van de moleculaire veredeling en biotechnologie van 
planten. De bestaande DNA-technieken zijn enorm verbeterd en veel sneller en goedkoper gewor-
den. Er kunnen tegenwoordig grote hoeveelheden samples tegelijkertijd, ‘high throughput’, verwerkt 
worden. Daarnaast zijn ook nieuwe DNA-technieken ontwikkeld die het veredelingsproces nog 
verder kunnen versnellen op manieren die voorheen nog onmogelijk leken.

We willen in deze cursus de nieuwste DNA-technieken (tools) bespreken en de mogelijkheden laten 
zien voor het gebruik van deze technieken in de groente- en sierteeltveredeling. Tevens willen we u 
ook zelf laten werken met enkele van deze nieuwe technieken in het laboratorium. Daarnaast 
besteden we aandacht aan enkele belangrijke eigenschappen, die bij de veredeling van een gewas 
een rol spelen. Verder geven we een overzicht van de stand van zaken (State of the Art) met betrek-
king tot de Novel Breeding Tools van je gewas van interesse. 

In de sierteeltveredeling en de kleinere groente veredelingsbedrijven staat het gebruik van molecu-
laire technieken in de veredeling nog in de kinderschoenen. We denken dat deze DNA-technieken 
nieuwe mogelijkheden bieden voor de veredelaar, waardoor de internationaal goede positie van 
deze sector ook in de toekomst behouden kan blijven. 
 
Samenwerking
De cursus 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 cursus is tot stand gekomen met een subsidie van Greenport 
Aalsmeer. 

De cursus

Novel Breeding Tools
 
Leer de nieuwste DNA-technieken in de groente- en sierteeltveredeling!

De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten waarin 
de volgende onderwerpen aan bod komen:

Dag 1
- Introductie Novel Breeding Tools
- Workshop DNA
- Workshop PCR en primerdesign  
 

Dag 2 
- Workshop Genetica 
- Workshop Genomen 
- Praktijk DNA isolatie en PCR
 
Dag 3 
Novel Breeding Tools I:
- Workshop Moleculaire merkers (MM)
- Workshop Marker Assisted Selection (MAS)
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- Workshop Genetische kaarten
- State of the Art

Dag 4 
- Excursie: Toepassing van MM en MAS in de   
 groente- en sierteeltveredeling

Dag 5
Novel Breeding Tools II:
- Workshop Weefselkweek 
- Workshop GMOs
- Workshop Crispr/Cas
- State of the Art
 
Dag 6
Novel Breeding Tools III:
- Workshop Sequencing technieken
- Praktijk DNA data-anlayse (computer) 

 Structuur
De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten van een hele dag,  
eenmaalper maand. Tijdens de bijeenkomst zijn er hoorcol-
leges, workshops, discussies, praktijkopdrachten (lab en 
computer) en een excursie. 

 Resultaat/einddoel
Tijdens de cursus Novel Breeding Tools:
- leert u wat de verschillende moleculaire technieken  
 inhouden en wat de mogelijkheden en waarden hiervan  
 zijn voor uw veredelingsprogramma 
- bent u in staat om het moleculaire onderzoek beter te  
 begrijpen en om een volwaardig gesprekspartner te zijn
  voor de onderzoekers die dit onderzoek uitvoeren. 

Na afloop ontvangt u een bewijs van deelname van 
Inholland Academy.

Docenten
Dr. P. den Hollander
Paulus den Hollander is verbonden als docent/onderzoe-
ker Green Biotechnology aan Hogeschool Inholland. 
Paulus heeft ruime ervaring in de moleculaire biologie en 
leidt het onderzoek naar ‘genome editing’ in petunia.

Dr. C.M. Kreike
Nelleke Kreike is verbonden als lector Green Biotechno-
logy aan Hogeschool Inholland. Ze is moleculair geneti-
cus en heeft naast ruime onderzoekservaring ook veel 
ervaring in het hbo-onderwijs met als specialisatie 
moleculaire plantenbiologie en groene biotechnologie.

Daarnaast worden er gastcolleges verzorgd door 
onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam.

Literatuur
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.

 Persoonlijk advies of meer informatie?
Dr. C.M. Kreike, lector Green Biotechnology
opleiding Life Sciences and Chemistry
T: 06 - 2111 5471 of E: nelleke.kreike@inholland.nl.

Inholland Academy
 Postbus 403
 1800 AK Alkmaar
  T +31(0)88 - 466 30 30
  www.inhollandacademy.nl

Type    cursus
Niveau   hbo
Prijs    € 2.250
Duur    zes bijeenkomsten van 9:00 - 17:00 uur in een half jaar
Studiebelasting totale studiebelasting bedraagt 50 uur
Locatie, data  Amsterdam, januari 2018 
    (exacte startdatum wordt in oktober bekend gemaakt)

Novel Breeding Tools

Meer dan 250 studiemogelijkheden die werken!
Inholland Academy ontwikkelt en organiseert kwalitatief hoogwaardig en  
praktijkgericht onderwijs voor werkende professionals. Voor u persoonlijk,  
maar ook als maatwerkprogramma voor uw team of organisatie.   
Door intensieve  samenwerking met Hogeschool Inholland kunnen wij beschikken 
over 10 leslocaties in de Randstad en een keur aan ervaren docenten. Daarnaast 
zetten wij externe praktijkdeskundigen in. Wij realiseren ons onderwijsaanbod 
voor een redelijke prijs, zonder kostenverhogende franje. Cursisten waarderen 
onze aanpak gemiddeld met een 8,2. Daar zijn we trots op, maar het is ook een 
stimulans om het nog beter te doen.


