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Onze aanpak
Deze 4-daagse masterclass kent verschillende (gast)
presentaties, discussies, casussen en bedrijfsbezoeken. 
Er is voldoende ruimte om in gesprek te gaan met de 
cursusleiders en deelnemers.

De volgende onderwerpen komen in deze masterclass 
aan bod:
•  Moderne veredelingstechnieken (Molecular Breeding & 

Marker-Assisted Selection).
•  Biotechnologie.
•  Kansen en uitdagingen DNA-technieken (workshop).
•  Voorbeelden uit de praktijk (bedrijfsbezoeken, 

gastsprekers).

Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Plantum 
ondersteunen deze masterclass. 

Locatie: Campus Wageningen UR

Data:  15 t/m 18 november 2016

Cursusleiders:  Dr. Paul Arens  

Dr. Frans Krens 

Wageningen UR Plant Breeding

Bent u op zoek naar de nieuwste kennis over  
moderne veredelingstechnieken en het gebruik 
daarvan in de sierteelt? En wilt u uw kennis verbre-
den en verdiepen met de meest recente 
technologieën zoals DNA merker, sequentie 
bepalingen, biotechnologie, mutatie veredeling en 
succesvolle toepassingen daarvan in bijvoorbeeld 
groentegewassen? Dan is deze masterclass echt iets 
voor u. 

Doelgroep
Deze masterclass is bedoeld voor professionals die sturing 
geven aan en beslissen over de (in)richting van verede-
lingsprogramma’s in de sierteelt. HBO of WO niveau en het 
kunnen volgen van Engelse presentaties is wenselijk.

Resultaat
De masterclass vergroot uw kennis en toepassingsvaardig-
heden omtrent de volgende punten:
•  Ervaar een masterclass toegespitst op de sierteelt- 

veredeling met (gast)presentaties en bedrijfsbezoeken 
aan (groente)verdelingsbedrijven. 

•  Ken de mogelijkheden om de bedrijfsvoering aan te 
passen door kennis over nieuwe DNA-technieken en 
methoden en pas dit toe in sierteeltveredelings-
programma’s. Onderneem actie!

•  Directe toegang tot Wageningse experts op het gebied 
van toepassingen van nieuwe veredelingstechnieken in 
de sierteelt.

•  Doe nieuwe ideeën op door groepsdiscussies, casussen, 
analyses en interactief leren.

Masterclass

Gebruik van moderne veredelings-
technieken in de sierteelt
Een wereld te winnen



Today’s knowledge, 
tomorrow’s business

Ons aanbod
Wageningen Academy verzorgt ook in company  
trainingen, distance learning modules en summer 
schools. Kijk voor meer informatie op de website.

 
Contact

Programma

Dag 1  15 november 2016
• Introductie moderne veredelingstechnieken deel I, 

Molecular Breeding & Marker Assisted Selection:  
DNA, DNA merker technologie en DNA sequentie 
bepalingen, next generation sequencing, genotyping  
by sequencing, populations, mapping, linkage, QTLs, 
genome wide association study, family genotyping

• Gastpresentatie
• Welkomsdiner

Dag 2 16 november 2016
• Introductie moderne veredelingstechnieken deel II, 

Biotechnologie: introductie, in vitro vermeerdering, 
soortkruisingen, ploïdieniveau modificatie, celfusie, 
somatische hybridisatie, genetische modificatie, mutatie 
veredeling, EMS/Bestraling, snelle opsporing en identifi-
catie van gewenste mutaties, gerichte mutagenese.

• Bedrijfsbezoek

Dag 3 17 november 2016
• Kansen en uitdagingen: gastpresentatie, workshops en 

casussen.
• Certificaat uitreiking en borrel

Dag 4 18 november 2016
• Bedrijfsbezoeken (dagtrip)

Praktische informatie

Masterclass details 
De masterclass kent voor de doelgroep geen deelname-
kosten. Onderwijs, bedrijfsbezoeken, cursusmateriaal,  
1 diner, lunch, koffie/thee en een afsluitende borrel worden 
u aangeboden in ruil voor uw tijd en inzet. Kijk voor meer 
informatie over voorwaarden voor deelname op onze 
website. 
Presentaties en cursusmateriaal zijn in het Nederlands of 
Engels. Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname.

Registratie
Registratie is mogelijk via www.wageningenacademy.nl 
Registratie kan tot uiterlijk 20 oktober 2016
Let op: na registratie wordt gevraagd een CV in te zenden 
om te beoordelen of u tot de doelgroep behoord. 

Maximum aantal deelnemers: 20

Algemene voorwaarden

Op alle programma’s van Wageningen Academy 
zijn onze algemene voorwaarden van toe passing. 
Kijk voor deze voorwaarden op de website.

Programmamanagers
Monique Tulp MSc 
T 0317 48 22 98 

Liesbeth Vallinga MSc 
T 0317 48 76 02

E info.wageningenacademy@wur.nl


