
Microbiologisch onderzoek en voedselveiligheid
Samen zorgen we voor veilig voedsel voor mens en dier, geschikt en 
toegepast in de zorg en met oog voor het milieu. Traditioneel microbiolo
gisch onderzoek is van groot belang bij het beoordelen van voedings
middelen, farmaceutische producten, diervoeders en water(kwaliteit).  
De EUwetgeving stelt steeds strengere microbiologische criteria als het 
gaat om de voedselveiligheid. Dit vergt een toename in de competenties 
van de laboratoriummedewerkers. Goed opgeleide medewerkers in de 
micro biologische laboratoria is het fundament voor het uitvoeren van 
gedegen onderzoek. Dit geldt zowel voor de kennis als voor de vaardig
heden. Microbiologie voor beginners is een passende een cursus die je de 
basiskennis en vaardigheden bijbrengt. HVHL en Mérieux Nutrisciences 
verzorgen deze cursus. Door deze samenwerking komen alle beginselen 
van microbiologisch onderzoek aan bod. Kortom, essentieel om je bijdrage 
te leveren aan voedselveiligheid.

Daarom HVHL
HVHL is een kleine, persoonlijke en internationale groene kennisinstelling, 
waar een leven lang leren wordt gestimuleerd. Gericht op kennisoverdracht 
op het gebied van natuur, dier, voeding en technologie. HVHL leidt profes
sionals op die op een verantwoorde en ondernemende wijze een positieve 
bijdrage leveren aan een duurzame samenleving. 
HVHL verzorgt diverse bachelor en masteropleidingen, associate degrees, 
trainingen en cursussen. Ook verricht HVHL toegepast onderzoek vanuit de 
onderwijslocaties in Leeuwarden en Velp. Je voelt je snel thuis. Jij en HVHL 
zijn futureproof, voor een toekomst die er toe doet. Jij kiest HVHL.

Speciaal voor jou
De cursus is bestemd voor iedereen 
die zich bezig houdt met de uitvoering 
van microbiologisch onderzoek in 
bedrijfs, overheids en commerciële 
laboratoria. 

Deze praktische cursus is vooral 
bedoeld voor beginnende microbiolo
gische analisten en voor mensen die 
meer over microbiologie willen weten. 
Het regelmatig zelf uitvoeren van 
microbiologisch onderzoek is daarbij 
belangrijker dan de genoten opleiding 
en ervaring. 

Ook voor betrokkenen die op basis  
van analyseresultaten een beslissing 
moeten nemen is deze cursus aan te 
bevelen. Juist om de context van de 
besluitvorming op waarde in te schatten.

Deze folder is zorgvuldig samen
gesteld. Toch kunnen enkele gegevens 
veranderen. De actuele infor matie vind 
je op www.hvhl.nl. Aan de informatie in 
deze folder kunnen geen rechten 
worden ontleend.

Cursus 

Microbiologie
Korte cursus | voor beginners | 4 dagen | food | laboratoriumonderzoek

https://www.hvhl.nl


Inhoud cursus

Gedurende de 4daagse cursus komen 
de volgende onderwerpen aan bod: 
 Kennis over microorganismen
  Beschikbare microbiologische  

technieken
  Uitvoering van alle fases van  

micro biologische onderzoek
 Microscopie en hygiëneroeven
 Voedingsmedia
 Kwaliteitsborging
  Methoden van microbiologisch  

onderzoek
  Beoordelen resultaten monster

onderzoek

Meer informatie, zoals kosten en cursus
data, lees je op www.hvhl.nl/cursusaanbod

Na afloop van de cursus 
Je bent bekend met de basis van 
microbiologisch onderzoek. Je hebt 
inzicht in de onderzoeksmethodes en 
heb je kennis van de totstandkoming van 
analyseresultaten. Je kunt eenvoudige 
microbiologische proeven zelf uitvoeren. 
De uitkomsten ervan kun je staven met 
de gewenste (product)ontwikkelingen. 
Tot bepaalde hoogte kun je deze kennis 
meenemen in het maken van verdere 
besluiten in het werkproces binnen je 
organisatie. Je bent in staat het goede 
inhoudelijke gesprek aan te gaan met je 
collega’s. Zo ben je van toegevoegde 
waarde in het proces om te komen tot 
veilig voedsel voor mens, dier en milieu.  

Praktische informatie
Deze cursus bestaat uit vier cursus
dagen. De eerste dag is een volledige 
theoriedag. De drie volgende dagen zijn 
een mix van theorie en praktijk. Na 
afronding van de cursus ontvang je een 
certificaat.

Meer informatie
Meer informatie over de 
cursus kunt u inwinnen bij  
Trainingen & Cursussen.
T: 0263695640
E: info.tc@hvhl.nl
I: www.hvhl.nl/cursussen

Inschrijven
Tot uiterlijk 2 weken voor start van de 
cursus kun je je inschrijven. Aanmelden 
via de website.

De algemene inschrijfvoorwaarden zijn 
van toepassing en vind je op de website: 
www.hvhl.nl/cursussen. Ook vind je daar 
de actuele cursusdata en kosten.

Volg ons op:
 facebook.com/VHLHogeschool 
 twitter.com/hogeschool_vhl 
 youtube.com/user/vanhalllarenstein

De docenten
De cursus en practicumlessen 
worden gegeven door Ing. Joyce 
Polman en Frank de Bok PhD. 
Samen staan zij voor ruim 40 jaar 
ervaring op het gebied van 
micro biologische laboratorium
onderzoek en voedingsmiddelen
technologie. 

Joyce Polman is docent levens
middelenmicrobiologie bij HVHL 
met 20 jaar praktijkervaring op 
microbiologische laboratoria. Zij is 
medeauteur en lid van de cursus
staf ‘Manual of validated standard 
operating procedures for micro
biological monitoring in food and 
catering industries’ van de Eijkman 
Foundation. Ook is zij medeauteur 
van Microbiologische criteria, editie 
2017. Joyce is actief in het opzetten 
van Community Colleges in 
Vietnam. 

Frank de Bok heeft ruim 20 jaar 
ervaring met het opzetten en 
uitvoeren van microbiologisch 
onderzoek. Sinds 2019 is hij als 
Manager Food Science Center 
werkzaam bij Mérieux Nutri
Sciences. Vanuit het Food Science 
Center, dat deel uitmaakt van een 
wereldwijd netwerk waarbinnen 
kennis en ervaring uitgewisseld 
wordt, adviseert hij over zaken  
die veel microbiologische kennis 
vereisen. 
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