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DOELSTELLING EN INHOUD
In deze lezingenreeks worden de sleutelconcepten 

van de biotechnologie bijgebracht aan de hand van 

voorbeelden uit het dagdagelijkse leven. Elke lezing 

start met de biochemische basis die nodig is om de 

toepassing te begrijpen. Ruime aandacht gaat naar 

de achterliggende technieken die niet meer weg te 

denken zijn uit de hedendaagse laboratoria. Op die 

manier biedt AP Hogeschool een mogelijkheid om 

inzicht te verwerven in de belangrijkste technieken 

en evoluties op biotechnologisch vlak. Dit laat toe 

om leerlingen beter toe te lichten wat het huidige 

werkveld inhoud. Bovendien eindigt elke lezing met een 

aantal oefeningen die tesamen met de presentatie als 

lesmateriaal gebruikt kunnen worden.

DOELGROEP
Leerkrachten van de 3de graad Natuurwetenschappen

TIJDSINVESTERING
De lezingen worden op vijf aparte dagen 

georganiseerd, telkens van 14.00 tot 16.00 uur. Er is de 

mogelijkheid om in te schrijven voor de volledige reeks 

of voor elke lezing apart.



PROGRAMMA
1. Donderdag 5 december 2013

 Hoe ontwikkel je een zwangerschapstest 

 Door Msc. Goele Caethoven

 antigen, sneltesten

2. Dinsdag 18 februari 2014

 Witter dan wit dankzij recombinante enzymen 

 Door dr. Anneleen Soetaert

 blue-white screening 

 vectoren, micro-organismen

3. Donderdag 20 maart 2014

 Is mijn eten genetisch gemodificeerd 

 Door dr. Anneleen Soetaert

 Organismen

4. Dinsdag 22 april 2014

 EPO-gebruiker gesnapt 

 Door Msc Goele Caethoven

5. Donderdag 22 mei 2014

 Hoe maak je een gepersonaliseerd kankervaccin 

 Door prof. dr. Viggo Van Tendeloo

 celselectie, elektroporatie, plasmide subclonering  

LOCATIE
AP Hogeschool

Departement Wetenschap en Techniek

2000 Antwerpen 

te bereiken met het openbaar vervoer. Er is 

ook een ruime ondergrondse parking.

PRIJS
50 EUR voor de volledige lezingenreeks

15 EUR per lezing

Als erkende instelling is betalen met 

opleidingscheques mogelijk.

ATTEST
lezingenreeks ontvangt de leerkracht een 

attest van deelname. 

INSCHRIJVEN
Op www.ap.be/lezingen_biochemie vind 

je een digitaal inschrijvingsformulier. Na 

inschrijving ontvang je verdere praktische 

details.

Bij onvoldoende inschrijvingen zullen de 

cursisten vooraf worden verwittigd en wordt 

het reeds betaalde bedrag teruggestort.

MEER INFORMATIE
ilse.slegers@ap.be

  goele.caethoven@ap.be of  

 anneleen.soetaert@ap.be 

ALG
EM
ENE
 IN
FO


