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Hoogleraar Joost Keurentjes:

ʼAlles wat groeit, biedt
kansen aan jonge mensenʼ
Een interessante uitdaging, noemt prof. dr. Joost Keurentjes zijn
aanstelling tot bijzonder hoogleraar Toegepaste Kwantitatieve
Genetica aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Want als er voor
studenten ergens kansen liggen, dan is het wel in de zaadsector,
denkt hij. „De ontwikkelingen in deze sector gaan razendsnel. Op alle
expertisegebieden zijn mensen nodig.”
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Naam
Joost Keurentjes

Geboren
Doetinchem, 25 december 1968

Woonplaats
Oosterbeek

Studie
Gepromoveerd aan Wageningen UR
bij de vakgroepen Erfelijkheidsleer en
Plantenfysiologie

Carrière
Joost Keurentjes bekleedt sinds februari dit jaar
deze bijzondere leerstoel, die is ondergebracht bij
het Swammerdam Institute for Life Sciences (SILS) in
Amsterdam. Daarmee gaat een lang gekoesterde wens
van het samenwerkingsverband van Noord-Hollandse
zaadbedrijven Seed Valley en provincie Noord-Holland
in vervulling. De leerstoel is aanvankelijk voor een
periode van vijf jaar. Het professoraat wordt mede
door de provincie en het bedrijfsleven geﬁnancierd.
Al bij de oprichting van Seed Valley, in 2008, maakte
Landbouwgedeputeerde Jaap Bond zich sterk voor
het invoeren van deze bijzondere leerstoel, vooral om
de zaadsector een impuls te geven op het gebied van
kennisontwikkeling. „De sector biedt hoogwaardige
werkgelegenheid. Door de snelle technologische
ontwikkelingen is er een grote vraag naar
hoogopgeleid personeel”, zei Bond hier destijds over.
„Door te investeren in kennisontwikkeling vergroten
we de economische slagkracht van de sector en van de
regio.”
U bent nu een half jaar aan de slag als
hoogleraar. Wat heeft u tot nu toe gedaan?
„Ik ben benoemd tot hoogleraar Toegepaste
Kwantitatieve Genetica aan het SILS, voor een dag in
de week. Ik geef nu vooral colleges aan studenten,
soms zit daar ook personeel uit de veredelingssector
tussen dat zich opnieuw wil (bij)scholen. In
samenwerking met het bestaande Biologiecurriculum
(lespakket, red.) willen we speciﬁek onderwijs
ontwikkelen voor biologiestudenten in de bacheloren masterfase. Dit is een mooi begin om iets neer te
zetten dat toekomstbestendig is. De bedoeling is om
hoog gekwaliﬁceerd personeel voor de zaadsector op
te leiden, waar veredelingsbedrijven in de toekomst
mee uit de voeten kunnen. Maar we willen niet
vanuit een ivoren toren een curriculum neerzetten. De
interactie met het bedrijfsleven is erg belangrijk.”
Hoe kan het dat er zo weinig goed
gekwaliﬁceerd personeel in de zaadsector
voorhanden is?
„De veredelingspraktijk is de laatste jaren in een
enorme stroomversnelling geraakt. Er moet een shift
worden gemaakt van de klassieke veredeling naar
veredeling die is gericht op DNA-technologie, de
moderne moleculaire veredeling.”
Wat is het verschil?
„De klassieke veredeling is een arbeidsintensief proces.
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Je veredelt op uiterlijke kenmerken, het kan soms
jaren duren voordat je de gewenste kwaliteit van een
gewas hebt bereikt. Dat is een tijdrovende en kostbare
zaak. De kwantitatieve genetica houdt zich bezig met
genomics: we proberen variaties in eigenschappen
te verklaren op basis van verschillen in het erfelijk
materiaal. We hoeven bij veredeling dan niet meer
te wachten op het uiteindelijke product, maar we
kunnen al in een veel vroeger stadium de gewenste
plant selecteren door de voorspellende waarde van de
samenstelling van het DNA. Een van de consequenties
is wel dat daardoor hele grote datasets ontstaan. De
moeilijkheid is nu hoe met al die data om te gaan: je
moet niet bang zijn voor grote getallen. We willen
studenten leren hoe data te interpreteren en wat de
juiste tools zijn.”
Die kennis ontbreekt nog te veel in het huidige
groene onderwijs?
„Vergeet niet: dit is een snel groeiend vakgebied.
De methodes die worden gebruikt, zijn voortdurend
aan verandering onderhevig. We kunnen steeds
meer. Neem als voorbeeld het onderzoek naar
de erfelijke eigenschappen van de tomaat.
Onderzoekers hebben er tien jaar over gedaan om
het DNA van deze plant in kaart te brengen. Dat
heeft miljoenen euro’s gekost. Er zijn nu technieken
beschikbaar die zo snel en goedkoop zijn dat je zo’n
onderzoek binnen enkele weken kunt herhalen
voor een fractie van dat bedrag. Het groene
onderwijs is nog te weinig op het vakgebied van de
moderne veredeling ingesprongen. Zoals gezegd:
studenten moeten leren deze data te genereren, te
interpreteren en te gebruiken.”
Wat kunnen studenten van deze leerstoel
verwachten?
„Moderne plantveredeling is het werk van
multidisciplinaire teams van bio-wetenschappers.
Het vakgebied vergt kennis van genetica,
plantenfysiologie, biochemie, moleculaire biologie

en bio-informatica. We willen een nieuwe generatie
onderzoekers opleiden die zich niet alleen richt
op de wetenschap, maar ook bekend is met de
speciﬁeke doelstellingen vanuit de groene sector. Ik
denk dat deze mensen een prachtige carrière binnen
de zaadbedrijven kunnen hebben; er liggen daar
ontzettend veel mogelijkheden.”
Welke kansen biedt het bedrijfsleven aan deze
jonge professionals?
„Er is een groot tekort aan goed gekwaliﬁceerde
mensen in de zaadsector. Het is een groeiende en
dynamische sector met veel nieuwe technologieën,
het is allemaal nog niet zo uitgekristalliseerd. Er zijn
ook behoorlijk wat specialisaties binnen de bedrijven
te vinden. Je hebt de genetica, de biochemie, de
plantenziektekunde, de bio-informatica en noem
maar op. Je kunt alle kanten uit. Wat ook veelzeggend
is, is dat de groene sector blijft groeien, ondanks
de crisis. Er zit daar een enorm potentieel aan
werkgelegenheid. Alles wat groeit, biedt kansen aan
jonge mensen. We hopen daarom ook dat bedrijven
excursies en stageplaatsen gaan aanbieden, zodat de
studenten weten wat er van hen wordt verwacht en ze
bewust voor de sector gaan kiezen.”
Heeft u een opdracht van uw ﬁnanciers
meegekregen?
„Nee, ik heb geen concrete opdracht meegekregen.
Maar ik hoop niet dat deze leerstoel over vijf jaar
ophoudt te bestaan. We willen juist een volwaardige
leerstoel neerzetten en die verder uitbouwen. Op de
UvA is tot nu toe minder aandacht aan kwantitatieve
genetica geschonken, omdat die expertise beperkt in
huis was. Nu die vakkennis wel aanwezig is, kunnen
we die ook inzetten in andere vakken, colleges
of modules. Wat we vooral willen bereiken, is dat
deze studie zichtbaar, herkenbaar en benaderbaar
is. We willen de studentenaantallen verhogen en
het aanspreekpunt worden voor jongeren die iets
met kwantitatieve genetica willen doen. Daarnaast
blijft de interactie met het bedrijfsleven belangrijk:
bedrijven hebben nu de kans om aan te geven
hoe hun toekomstige werknemer moet worden
opgeleid. Verder kunnen we ons voorstellen dat
er vanuit het bedrijfsleven verzoeken komen voor
cursussen en workshops voor het huidige personeel.
Voor werknemers die net dat laatste stapje van de
veredeling niet hebben meegekregen of over de
nieuwste technologieën bijgespijkerd willen worden. 
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