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Uitstap vrije ruimte “voorbereiding wetenschappelijk studies”, 14-01-2020 
 
Beste ouders 
Beste leerlingen 
 
In het kader van de vrije ruimte “voorbereiding wetenschappelijke studies”, geven wij de leerlingen 
als afsluiter de mogelijkheid om een middag te werken in een biotechnologisch laboratorium van de 
Ugent, faculteit wetenschappen (campus Ledeganck).  
 
Tijdens de theoretische biologielessen zagen zij reeds dat alle erfelijke informatie wordt bewaard in 
ons DNA. In de workshop 'Inspector Mouse' gaan de leerlingen nu zelf op zoek naar zieke muizen. 
Aangezien deze workshop een samenwerking is van 2 onderzoeksgroepen, gaan ze enerzijds op 
zoek naar de muis die het gen voor de ziekte van Alzheimer draagt (labo van Prof. 
Roos Vandenbroucke) en anderzijds zoeken ze naar de muis met allergisch astma (labo van Prof. 
Bart Lambrecht). 
 
De technieken die worden gebruikt en uitgevoerd door de leerlingen zelf zijn isolatie van DNA, PCR, 
gel-elektroforese, microscopie (cellen herkennen) en het maken van een single-cell-suspension. 
 
Tijdens deze activiteit is het vooral de bedoeling dat de leerlingen ervaren hoe men in een 
laboratorium wetenschappelijk onderzoek uitvoert en hoe sterk ze hierin al zelf zijn. Op die manier 
hopen we hen nog beter te begeleiden in het maken van de juiste studiekeuze (voor een 
wetenschappelijke of andere opleiding in het hoger onderwijs).  
 
Praktisch:  
We nemen de trein naar Gent om 12u19. De leerlingen komen dus ZELF na het vierde lesuur naar 
de ingang van het station, te plaatste om 12u10. Het lunchpakket kan op de trein opgegeten worden. 
We gaan nadien te voet naar de Ledeganckstraat (denk aan regenkledij indien nodig!). We zijn terug 
in Aalst om 17u40. Wie vroeger wenst af te stappen en geen 18 jaar is, kan dit enkel mits 
voorafgaande mail van de ouders. 
 
De prijs bedraagt € 15,60 (wordt verrekend via het voorschot). 

Deelname aan een extramurale activiteit is verplicht (zie schoolreglement). Wie zonder een geldige 
reden afwezig is geweest, kan geen aanspraak maken op een terugbetaling. 
 
Wij verwachten van iedereen een enthousiaste en geïnteresseerde houding tijdens deze unieke kans 
om te proeven van universitair toponderzoek! 
 
Met vriendelijke groeten 
 
 
Dorien Selis Marie-Paule Haegeman 
Leerkracht Directeur 


