
Stage aan het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) over DNA-gebaseerde identificatie van 

historische planktonstalen 

Breder kader 

Planktongemeenschappen – d.w.z. verzamelingen van verschillende soorten microben, algen, garnalen, larven, 

enz. – vormen de basis van het mariene voedselnetwerk. Deze gemeenschappen zijn niet statisch maar 

dynamisch en veranderen in ruimte en tijd. Dat geldt ook voor de ecosysteemdiensten van plankton, waaronder 

primaire productie, nutriëntencyclus of biologische veerkracht. Tientallen jaren lang hebben wetenschappers 

planktonstalen verzameld en opgeslagen in biobanken voor langetermijnstudies. Nu willen mariene 

onderzoekers deze biobanken benutten om de langetermijneffecten van verschillende stressfactoren (zoals 

klimaatverandering, oceaanverzuring, chemische vervuiling) op de diversiteit van plankton bestuderen om 

daarmee de productiviteit en functionaliteit van mariene ecosystemen beter te begrijpen. Hiertoe hebben ze 

technische middelen nodig om toegang te krijgen tot de biobankstalen. Omdat traditionele taxonomische 

methoden zowel kostbaar als tijdrovend zijn, proberen onderzoekers technieken te ontwikkelen die gebruik 

maken van soort-specifieke DNA-sequenties voor identificatie van soorten. De meeste biobankstalen werden 

echter bewaard op formaldehyde, dat DNA degradeert en het sequeneren tot een uitdagende taak maakt. Het 

doel van deze stage is om deze technologische hindernissen te overwinnen. Dit zal gebeuren door het testen 

van nieuwe methodes die speciaal werden ontworpen om gedegradeerd DNA te verwerken. De stagiair(e) helpt 

dus rechtstreeks mee om de kluis te ontgrendelen en toegang te krijgen tot de enorme archieven van historische 

planktondiversiteit. 

Stage 

In een eerste stap zal de stagiair(e) protocollen voor DNA-extractie uit formaldehyde-geconserveerde 

planktonstalen in de biobank van het VLIZ ontwikkelen en verfijnen. Vervolgens zal zij/hij de effectiviteit van het 

protocol testen met behulp van kwantitatieve PCR. Hiervoor zal de stagiair(e) worden opgeleid door een ervaren 

moleculair bioloog. Het praktische werk zal worden uitgevoerd in het DNA-laboratorium van het Marien Station 

Oostende, gelegen in het havengebied van Oostende. Hoewel de nadruk zal liggen op DNA-gebaseerde 

technieken, zal de stagiair(e) ook worden getraind in microscopie voor morfologische verificatie van 

soortenidentificatie. 

Instituut en ondersteuning 

Het VLIZ is een autonome non-profit organisatie met de volgende doelstellingen: 

o Initiëren, ondersteunen, bevorderen en uitvoeren van innovatief en multidisciplinair zeeonderzoek ten 

behoeve van of in samenwerking met Vlaamse of internationale mariene onderzoeksgroepen. 

o Bevorderen van het nationale en internationale zichtbaarheid van het Vlaamse mariene onderzoek. 

o Dienen als nationaal en internationaal aanspreekpunt op het gebied van marien onderzoek. 

o Bevorderen van oceaangeletterdheid in Vlaanderen en zichtbaarheid van marien onderzoek bij het 

grote publiek. 

o Ter beschikking stellen van wetenschappelijke gegevens, informatie, kennis en inzichten aan de 

Vlaamse mariene onderzoeksgemeenschap, de blauwe economie en beleidsmakers met betrekking tot 

mariene aangelegenheden. 

We bieden praktijkervaring met mariene wetenschappen in een professionele en gastvrije omgeving. Het VLIZ 

geeft alle nodige begeleiding om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en zich geïntegreerd en op zijn gemak te 

voelen binnen ons instituut. 


