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cursus 

De Plantijn Hogeschool wil leerkrachten de mogelijkheid bieden om zich bij te 

scholen, zowel praktisch als theoretisch, in de techniek PCR en het maken van 

een DNA-vingerafdruk. Het programma dat voor deze cursus werd opgesteld, 

sluit aan bij enkele van de eindtermen in het leerplan van de derde graad 

Biologie (ASO en TSO).

Technieken 

•  PCR

•  Agarosegel elektroforese

Sleutelwoorden 

•  Wat is DNA?

•  Wat is PCR?

•  Wat is elektroforese?

•  Wat zijn polymorfismen?

•  Wat is een DNA-vingerafdruk?

•  Verband tussen polymorfismen-Mendeliaanse overerving-CSI?

Praktijkoefening

• Bio-Rad, Life Science Education, Classroom Kits    

• Crime Scene Investigator PCR Basics Kit

De cursus is heel praktijkgericht. De theoretische sessie wordt afgewisseld 

door een praktijkoefening waarbij u de kans krijgt om een DNA vingerafdruk te 

maken in het kader van CSI. 

Doelgroep

Leerkrachten derde graad Biologie.

TijDsinvesTering

De cursus ‘PCR, hoe maak ik een DNA-vingerafdruk’ duurt één dag, 

van 9 tot 16 uur.

cerTificaaT

Na afloop van de cursus ontvangt de leerkracht een certificaat. Leerkrachten 

met dit certificaat bezitten de expertise om de praktijkoefening met hun eigen 

studenten te komen uitvoeren en kunnen het lab op de Plantijn Hogeschool 

hiervoor huren. Op deze manier kan hun theoretisch leerplan uitgebreid worden 

met een praktische proef, uitgevoerd in een volledig uitgerust academisch lab. 

Het lab is reserveerbaar in de derde trimester van het schooljaar, voor 

klasgroepen tot maximum zestien studenten.

DaTa

De cursus wordt georganiseerd op:

•  Donderdag 28 maart 2013 (cursusnummer 2394 1017)

locaTie

Plantijn Hogeschool

Departement Toegepaste Wetenschappen en Onderwijs  -  Campus Kronenburg

Kronenburgstraat 47, 2000 Antwerpen

T +32 3 220 55 80  -  F +32 3 220 55 99

De campus ligt op 50 meter van het Tropisch Instituut voor Geneeskunde 

en is makkelijk te bereiken met het openbaar vervoer. Er is ook een ruime 

ondergrondse parking.

Voor meer info en routebeschrijving: www.plantijn.be



inschrijving

Inschrijven kan via e-mail: barbara.desle@plantijn.be of per fax: 03/220 55 99 

Voornaam _____________________________________________________

Naam _____________________________________________________

E-mail _____________________________________________________

School _____________________________________________________

Klas _____________________________________________________

Adres _____________________________________________________

Telefoon  _____________________________________________________

Ik schrijf mij in voor de cursus 2394 1017

‘PCR, hoe maak ik een DNA-vingerafdruk’:

p	 donderdag 28 maart 2013

Prijs: 250 EUR per persoon.

Prijzen zijn inclusief lunch, koffiepauze en syllabus met de praktijkoefening, 

de gegeven presentaties in hand-outs en op Cd-rom.

Na inschrijving ontvangt u een factuur met alle betalingsgegevens, 

de inschrijving wordt definitief na ontvangst van het inschrijvingsgeld. 

Aangezien de cursus praktijkgericht is, wordt het aantal inschrijvingen beperkt 

tot 20 deelnemers per cursus.

De Plantijn Hogeschool is erkend als opleidingsverstrekker voor het 

systeem van Vlaamse opleidingscheques onder het nummer 200200647.

Lid van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen


