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De polymerase-kettingreactie in de klas 
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ABSTRACT 
De polymerase-kettingreactie (PCR) is een hoeksteen van de moderne moleculaire 
biologie. Met PCR slaagt men erin snel een gewenst DNA-fragment dat deel uitmaakt 
van een complex DNA-mengsel te isoleren en massaal te vermenigvuldigen. In dit 
artikel wordt het mechanisme van PCR kort toegelicht en aan de hand van een 
leerlingopdracht concreet gemaakt. 
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INLEIDING 
Het grote succes van de moleculaire biologie en moderne biotechnologie is deels te 
danken aan de ontdekking van de polymerase-kettingreactie door Mullis in 1986. De 
polymerase-kettingreactie (Polymerase Chain Reaction, kortweg PCR) is een 
enzymatische reactie waarbij in vitro, uitgaande van een complex mengsel van DNA, 
snel en specifiek een gewenst DNA-fragment geïsoleerd en in grote hoeveelheden 
aangemaakt wordt. 
 
De toepassingen die gebaseerd zijn op PCR zijn reeds veelvuldig en hun aantal neemt 
nog steeds toe. In het fundamenteel en toegepast onderzoek laat PCR toe fragmenten 
zodanig vaak te kopiëren dat de basenvolgorde (of nucleotidensequentie) ervan 
achterhaald kan worden. Uitgaande van een kleine hoeveelheid DNA in het speeksel 
op een sigarettenpeuk, een haarwortel of een opgedroogde bloed- of spermavlek kan 
een genetische vingerafdruk opgesteld worden. Ook bij de diagnose van allerlei 
ziektes, of ze nu worden veroorzaakt door pathogenen (vb. bepaalde AIDS-testen) of 
door genetische defecten (vb. vruchtwateronderzoek bij een foetus), heeft PCR voor 
een revolutie gezorgd. Bovendien heeft PCR ertoe geleid dat DNA vlot kan gebruikt 
worden in zeer uiteenlopende onderzoeksdisciplines van de biologie, zoals genetica, 
ecologie, biosystematiek, gedragsleer, enzovoort. 
 
Omwille van het nog steeds groeiend maatschappelijk belang van de biotechnologie 
en de centrale rol die PCR hierin bekleedt, lijkt het ons aangewezen dat leerlingen in 
grote lijnen weten hoe PCR werkt en wat het belang ervan is. Dit onderwerp past in 
de lessen van het zesde jaar algemeen secundair onderwijs (ASO), bij voorkeur in de 
richtingen met een component wetenschappen in het lespakket.  
 
DNA-REPLICATIE IN DE CEL 
De essentiële stappen van de in vitro uitgevoerde DNA-vermenigvuldiging die 
gebeuren tijdens PCR zijn tot op grote hoogte vergelijkbaar met hoe in de cel zelf de 
DNA-replicatie gebeurt. Dit is niet verwonderlijk aangezien PCR is afgekeken van de 
natuur en gebeurt met enzymen geïsoleerd uit bacteriën. We gaan daarom eerst in op 
de DNA-replicatie in levende cellen.  
 
De DNA-dubbelstreng wordt eerst over een bepaalde afstand enkelstrengs gemaakt. 
Er ontstaat een zogenaamde replicatievork. Vervolgens zal op elk van beide strengen 
een enzym, het DNA-polymerase, de incorporatie van vrije nucleotiden uit het 
kernplasma van de celkern tot een nieuwe DNA-streng katalyseren. De opeenvolging 
van nucleotiden in de nieuwe streng wordt volledig bepaald door de oorspronkelijke 
streng die als matrijs fungeert en is gebaseerd op complementaire basenparing. Een 
belangrijke eigenschap van het DNA-polymerase is dat het slechts kan starten vanaf 
dubbelstrengs DNA. Daarom worden door een ander polymerase eerst de 
enkelstrengse matrijzen over een korte afstand opnieuw dubbelstrengs gemaakt, 
waarna het eerstgenoemde polymerase aan de slag kan gaan. Het polymerase zal de 
nieuwe streng steeds in de richting van het 3’-uiteinde opbouwen1. 

                                                 
1 In een DNA-streng zijn verschillende nucleotiden aan elkaar gekoppeld door middel van een 
fosfaatgroep die de 3' koolstof van de desoxyribose van het ene nucleotide verbindt met de 5' koolstof 
van de desoxyribose van het naburige nucleotide. Het uiteinde van een streng waar de laatste 
desoxyribose een vrije 5' koolstof heeft, wordt gedefinieerd als het 5'-uiteinde; aan de andere zijde 
bevindt zich dan het 3'-uiteinde. De twee strengen van dubbelstrengs DNA zijn steeds antiparallel 
gerangschikt: aan het 5'-uiteinde van de ene streng zit het 3'-uiteinde van de andere streng. 
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DE POLYMERASE-KETTINGREACTIE IN DETAIL 
Een volledige PCR-cyclus kan opgedeeld worden in drie stappen: een denaturatie-, 
renaturatie- en polymerisatiestap (zie fig. 1). 
 

 
Figuur 1  Schematische voorstelling van het resultaat van de drie stappen uit een PCR-cyclus. 
Tijdens de denaturatiestap worden DNA-dubbelstrengen herleid tot enkelstrengs DNA met behulp 
van warmte. Tijdens de renaturatie, bij lagere temperaturen,  bindt op elke DNA-streng een 
primer op basis van complementaire basenparing aan het enkelstrengs DNA. Dit is te zien op het 
kort stukje DNA-streng (rechts) waarvan de nucleotiden zijn weergegeven. De letters in vetjes 
stellen de nucleotiden van de primer voor. Tijdens de polymerisatiestap wordt het enkelstrengs 
DNA opnieuw “hersteld” tot een DNA-dubbelstreng. De polymerisatie duurt net zolang tot het 
polymerase het einde van de matrijs heeft bereikt. De pijl duidt de richting aan waarin de 
polymerisatie voortschrijdt. Bij de bovenste DNA-streng, waar de primer aan het uiteinde is 
gebonden, zal het volledige DNA opnieuw dubbelstrengs worden; bij de onderste DNA-streng, 
waar de primer niet aan het uiteinde is gebonden, zal slechts een gedeelte van het DNA opnieuw 
dubbelstrengs worden. Voor meer details verwijzen we naar de tekst. 

 
De denaturatiestap is nodig om het dubbelstrengs DNA enkelstrengs te maken (zie 
fig. 1). Hiervoor wordt gebruik gemaakt van warmte. Door de oplossing met DNA tot 
92°C te brengen, worden de zwakke waterstofbruggen tussen de complementaire 
DNA-strengen verbroken. De DNA-strengen zelf, die later als matrijs voor de DNA-
synthese moeten dienen, worden daarbij niet beschadigd. 
 
Vervolgens wordt voor de renaturatiestap de oplossing afgekoeld tot een temperatuur 
tussen de 40 en de 60°C. Kleine, ca. 20 à 30 basenpaar lange, enkelstrengse DNA-
fragmentjes die aan het reactiemedium werden toegevoegd, beginnen nu hun 
“zoektocht” naar de complementaire basenvolgorde in de enkelstrengse matrijzen om 
daar vervolgens te binden (zie fig. 1). Het eveneens aan het reactiemedium 
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toegevoegde polymerase zal in de volgende stap de synthese van de nieuwe streng 
starten vanaf het 3'-uiteinde van deze korte fragmentjes. Om deze reden worden deze 
enkelstrengse DNA-fragmentjes vaak "primers" genoemd.  
 
Om de polymerisatiestap vlot te laten verlopen, wordt de temperatuur opgedreven tot 
72°C. Dit is het temperatuursoptimum van het veel gebruikte enzym Taq-polymerase 
dat deze temperaturen verdraagt omdat het geïsoleerd is uit de warmwaterbacterie 
Thermus aquaticus. Door het polymerase worden de vrije nucleotiden die in het 
reactiemedium zitten, aan elkaar geregen tot een nieuwe DNA-streng, complementair 
aan de matrijsstreng. De nieuwe streng wordt vanaf de gebonden primer in de richting 
van zijn 3’-uiteinde opgebouwd. Het polymerase gaat hiermee door tot het aan het 
einde van de matrijs is gekomen (zie fig. 1).  
 
Indien aan elk van beide complementaire DNA-strengen van de oorspronkelijke 
DNA-dubbelstreng een primer bindt en de primers op niet te grote afstand van elkaar 
met hun 3'-uiteinde naar elkaar gericht zijn, dan kan dit uiteindelijk leiden tot de 
isolatie en specifieke vermenigvuldiging van het DNA-fragment dat geflankeerd 
wordt door deze twee primers. De plaats waar een primer in het DNA bindt, wordt 
volledig bepaald door zijn basenvolgorde. Het is dan ook belangrijk dat men de 
flankerende basenvolgorde van het DNA-fragment waarin men geïnteresseerd is, 
kent. 
 
DE KETTINGREACTIE IN WERKING  
Om het gewenste DNA-fragment dat deel uitmaakt van een langere DNA-
dubbelstreng, als apart fragment te isoleren, is meer dan één PCR-cyclus nodig. Zo 
verschijnen bij een nieuw opgezette polymerase-kettingreactie pas na drie volledige 
cycli de eerste exemplaren van het gewenste DNA-fragment.  
 
Voert men PCR uit op één DNA-dubbelstreng, zullen na de eerste cyclus twee DNA-
dubbelstrengen gevormd zijn die weliswaar het gewenste DNA-fragment bevatten 
maar aan weerszijden nog veel langer zijn dan dit fragment en niet eindigen ter hoogte 
van de primersequentie (zie fig. 2, het resultaat na de eerste PCR-cyclus). De auteurs 
zullen dit DNA, dat een nevenproduct is, daarom in hetgeen volgt “tweezijdig onbe-
grensd” noemen.  
 
In een tweede PCR-cyclus zullen de twee gevormde DNA-dubbelstrengen van de 
eerste cyclus gebruikt worden bij de verdere aanmaak van DNA. Er zullen twee extra 
DNA-dubbelstrengen ontstaan, zodat op het einde van de tweede cyclus in totaal vier 
DNA-dubbelstrengen zullen voorkomen. Deze zijn alle vier te beschouwen als 
nevenproducten. Twee ervan zijn opnieuw tweezijdig onbegrensd. De twee andere 
dubbelstrengen bezitten telkens één streng die overeenkomt met een streng van het 
gewenste DNA-fragment en één streng die aan één zijde langer is en daar dus niet 
eindigt ter hoogte van de primersequentie (zie fig. 2, het resultaat na de tweede PCR-
cyclus). De auteurs zullen deze laatste dubbelstrengen in hetgeen volgt “eenzijdig 
onbegrensd” noemen. 
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Fig. 2  Voorstelling van de DNA-dubbelstrengen die ontstaan na de eerste, tweede en derde PCR-
cyclus. In elke cyclus verdubbelt telkens het aantal DNA-dubbelstrengen. De DNA-strengen van het 
start-DNA zijn in vetjes weergegeven. De onderlijnde letters stellen de primers voor. Alle overige 
letters stellen nucleotiden in nieuw gesynthetiseerde strengen voor. Bij de denaturatiestap gaat de 5’  
3’ – streng steeds naar de bovenste rechthoek en de 3’  5’ – streng naar de onderste  rechthoek. 
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Deze vier DNA-dubbelstrengen worden nu op hun beurt weer gebruikt bij de DNA-
synthese die op het einde van de derde cyclus zal leiden tot acht DNA-
dubbelstrengen. Hieronder zullen we twee fragmenten vinden die perfect 
overeenkomen met de lengte van het gewenste DNA-fragment en aan weerszijden 
begrensd zijn door de primersequentie (zie figuur 2, het resultaat na de derde PCR-
cyclus). 
 
In werkelijkheid zullen in het DNA-mengsel waarvan men start vaak meerdere DNA-
dubbelstrengen die het gewenste DNA-fragment bevatten, voorkomen. In zo’n geval 
zal het aantal door PCR gevormde fragmenten steeds hoger liggen dan hier 
voorgesteld. 
 
 
Uit het uitgewerkt gedeelte van hierboven kan door extrapolatie nog het volgende 
geconcludeerd worden:  

- het totaal aantal DNA-dubbelstrengen zal in elke cyclus verdubbelen (zie ook 
kolom 5 van tabel 1); Het is om deze reden dat van “kettingreactie” wordt 
gesproken: de strengen van het nieuw gevormde DNA fungeren in de 
volgende cyclus mee als matrijs. Het totaal aantal DNA-dubbelstrengen 
verdubbelt daarom bij elke cyclus en neemt dus exponentieel met de tijd toe. 

- het aantal tweezijdig onbegrensde DNA-dubbelstrengen blijft steeds twee; 
- vanuit elke tweezijdig onbegrensde DNA-dubbelstreng wordt in elke cyclus 

telkens één nieuwe eenzijdig onbegrensde DNA-dubbelstreng gevormd; 
- De twee vorige conclusies leiden tot het feit dat het aantal eenzijdig 

onbegrensde DNA-dubbelstrengen bij elke cyclus dus met twee toeneemt (zie 
kolom 3 van tabel 1); 

- vanuit elke eenzijdig onbegrensde DNA-dubbelstreng ontstaat telkens één 
gewenst DNA-fragment; Er worden dus in elke cyclus op deze manier 
evenveel gewenste DNA-fragmenten gevormd als dat er eenzijdig 
onbegrensde DNA-dubbelstrengen starten aan deze cyclus. 

- alle gewenste DNA-fragmenten die aan het begin van een cyclus reeds 
bestaan, worden verdubbeld; Dat het aantal van deze fragmenten in kolom 4 
van tabel 1 sneller toeneemt, wordt veroorzaakt door het feit dat naast deze 
verdubbeling ook nog rekening moet gehouden worden met de productie ervan 
vanuit de eenzijdig onbegrensde DNA-dubbelstrengen (zie bij de vorige 
vaststelling). Bijvoorbeeld: aan het begin van cyclus 4 (einde van cyclus 3) 
zijn er reeds twee gewenste DNA-fragmenten aanwezig die tijdens cyclus 4 
gaan verdubbelen. Daarnaast worden uit de vier eenzijdige onbegrensde DNA-
dubbelstrengen uit het begin van cyclus 4 nog vier extra gewenste DNA-
fragmenten gevormd. Dit geeft een totaal van acht. Deze acht fragmenten 
zullen nu in de volgende cyclus op hun beurt weer gaan verdubbelen. 

- de gewenste DNA-fragmenten nemen sneller in aantal toe dan de 
nevenproducten en maken een steeds belangrijkere fractie van het totale DNA 
uit (zie kolom 6 van tabel 1 naarmate het aantal cycli oploopt). 

 
Op het einde van een PCR zal het merendeel van de nieuw gevormde DNA-
dubbelstrengen dan ook begrensd worden door de primersequentie en dus 
overeenkomen met het gewenste te isoleren en te vermenigvuldigen DNA-fragment 
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(meer dan 99,9% van alle gevormde fragmenten na 15 cycli); een verwaarloosbare 
fractie van de DNA-dubbelstrengen is tweezijdig en eenzijdig onbegrensd en stopt 
dus aan tenminste één zijde niet aan de primersequentie. 
 
Tabel 1 Overzicht van het aantal DNA-dubbelstrengen van elk type op het einde van elke cyclus bij een 
theoretische PCR uitgaande van één oorspronkelijke DNA-dubbelstreng. Het aantal gewenste 
fragmenten na een cyclus (kolom 4) verkrijgt men door het  aantal van deze fragmenten aan het begin 
van de cyclus te verdubbelen en dit getal te vermeerderen met het aantal van deze fragmenten ontstaan 
uit de eenzijdig onbegrensde DNA-dubbelstrengen: dit zijn er evenveel als er eenzijdig onbegrensde 
DNA-dubbelstrengen zijn aan het begin van die cyclus. De procentuele verhouding gewenste 
fragmenten tot het totaal aantal gevormde fragmenten staat berekend in de laatste kolom. 

cyclus 
 

tweezijdig 
onbegrensd 
 

eenzijdig 
onbegrensd
 

gewenste 
fragmenten
 

totaal aantal 
dubbelstrengen 
 

fractie gewenste 
fragmenten op 
het totaal aantal 

1 2 0 0 2 0  
2 2 2 0 4 0  
3 2 4 2 8 25  
4 2 6 8 16 50  
5 2 8 22 32 68,75  
6 2 10 52 64 81,25  
7 2 12 114 128 89,0625  
8 2 14 240 256 93,75  
9 2 16 494 512 96,484375  
10 2 18 1004 1024 98,046875  
11 2 20 2026 2048 98,92578125  
12 2 22 4072 4096 99,4140625  
13 2 24 8166 8192 99,68261719  
14 2 26 16356 16384 99,82910156  
15 2 28 32738 32768 99,90844727  

 
 
PCR IN DE KLAS 
PCR wordt gekenmerkt door twee fundamentele aspecten: het isoleren van een 
gewenst fragment en het vermenigvuldigen ervan.  
Zoals we reeds gezien hebben, worden bij PCR naast het gewenste DNA-fragment 
ook nevenproducten gevormd, die weliswaar slechts een zeer geringe fractie van het 
eindresultaat uitmaken en als zodanig in de praktijk van weinig belang zijn. 
 
Wil men het mechanisme van PCR in de klas verduidelijken, zou het volgens de 
auteurs goed zijn beide aspecten van PCR te belichten. Dit is echter niet geheel 
probleemloos vanuit didactisch oogpunt. Om het mechanisme van PCR overzichtelijk 
te houden, kun je immers het best naar de eerste cycli van PCR kijken, waar het totaal 
aantal DNA-dubbelstrengen nog gering is. Maar juist in deze cycli is de verhouding 
van nevenproducten tot gewenst product erg hoog. Hierdoor zal relatief veel aandacht 
uitgaan naar deze nevenproducten. De suggestie van de auteurs is om dit dan tot het 
strikt noodzakelijke te beperken en zeker niet tot één van de doelstellingen van de les 
te maken. Een andere mogelijkheid bestaat erin de hier voorgestelde opdracht aan te 
passen, zodat geen nevenproducten verschijnen. Nadeel is dan wel dat het aspect van 
de PCR om een DNA-fragment te isoleren uit een langere DNA-dubbelstreng in zo’n 
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alternatieve opdracht niet meer aan bod komt. We komen op deze laatste 
mogelijkheid terug aan het einde van deze sectie.  
 
DE OPDRACHT 
Om de opdracht naar behoren te kunnen maken, gaan de auteurs ervan uit dat de 
leerlingen een zekere voorkennis hebben van DNA, DNA-synthese en enkele concrete 
begrippen in verband met PCR. Over volgende aspecten moeten de leerlingen zeker 
passieve kennis bezitten alvorens aan de opdracht te beginnen: de bouw van 
nucleotiden, van DNA-strengen en van DNA-dubbelstrengen (met antiparallel 
gerangschikte DNA-strengen), complementaire basenparing, het bestaan van primers, 
denaturatie, renaturatie en polymerisatie. De leerling moet ook vertrouwd zijn met de 
eenvoudige lettervoorstelling van DNA die hier gebruikt wordt. 
 
Voor de opdracht moet de leerling beschikken over een invulblad. Dit verkrijgt men 
door de twee pagina’s “werkblad” die bij deze tekst horen, te kopiëren, in tweeën te 
knippen volgens de aangegeven lijn en elk verkregen deel vervolgens uit te vergroten. 
De uitvergrote delen kunnen nu in de juiste volgorde aan elkaar gekleefd worden. 
Men krijgt dan een blad waarop de leerling de resultaten van een nagebootste PCR 
voor de eerste drie cycli kan noteren.  
 
Toon bij het begin van de opdracht de nucleotidensequentie van de DNA-
dubbelstreng afgebeeld op pagina 1 van het werkblad waarin zich het gewenst DNA-
fragment bevindt. Leg uit dat het doel van deze PCR is dit DNA-fragment te isoleren 
en vervolgens te vermenigvuldigen. Leg uit dat op pagina 2 de twee strengen van de 
oorspronkelijke DNA-dubbelstreng reeds voorgesteld staan zoals ze zullen 
verschijnen na denaturatie. De 5’  3’ streng staat in het bovenste kader afgebeeld, 
de 3’   5’ streng in het onderste kader. De leerling kan nu van elk van de twee 
primers op pagina 1 de complementaire basen zoeken in telkens één van de beide 
DNA-strengen en de “letters” van de primer op deze plaats respectievelijk onder en 
boven de nucleotiden van de DNA-streng noteren. Met behulp van de vrije 
nucleotiden, die eveneens voorgesteld zijn op pagina 1 van het werkblad, kan een 
nieuwe DNA-streng aangemaakt worden: de leerling noteert daarom op de 
overeenkomstige plaats de juiste “letter”.  Er moet op gelet worden dat de leerling 
slechts aan het 3’-uiteinde van de primer “letters” bijschrijft, en dit blijft doen tot hij 
aan het einde van de matrijsstreng is gekomen. Voor de overzichtelijkheid worden bij 
voorkeur ook kleuren gebruikt: primers worden in het groen genoteerd, nucleotiden in 
het rood. 
 
De nieuw aangemaakte DNA-dubbelstrengen worden nu als enkelstrengs DNA 
overgeschreven in de daarop volgende kaders van pagina 3. De oorspronkelijke DNA-
strengen staan al afgedrukt in de kaders. De pijlen geven aan naar welk kader elk van 
de andere strengen moet. Maak met de leerlingen de afspraak dat daarbij de 5’  3’ 
streng steeds naar het bovenste kader gaat en de 3’  5’ naar het onderste kader. 
Daardoor is het eindresultaat voor iedereen hetzelfde wat de vlotheid van de 
nabespreking ten goede komt. Laat dit alles nu nog één maal herhalen op pagina 4. 
Het resultaat van de volledig afgewerkte opdracht staat voorgesteld in fig. 2. 
 
Als elke leerling klaar is met de opdracht, volgt een nabespreking. Laat de leerling het 
eindresultaat beschrijven rekening houdend met het doel van deze PCR. Er zal 
geconcludeerd moeten worden dat slechts twee gewenste DNA-fragmenten werden 
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aangemaakt.  Zoals gezegd zal dus ook aandacht besteed moeten worden aan de 
nevenproducten. Laat de leerling de twee types nevenproduct onderscheiden en 
benoem ze daarna (twee- en eenzijdig onbegrensd). Observeer deze twee types 
nevenproducten apart door de drie cycli heen en tracht te achterhalen hoe hun 
aantallen zich gedragen door de cycli heen: zoals hierboven gezien zullen er steeds 
twee tweezijdig onbegrensde DNA-dubbelstrengen blijven en neemt het aantal 
eenzijdig onbegrensde DNA-dubbelstrengen na de eerste cyclus steeds met twee toe. 
Vergelijk deze situatie nu met hetgeen de leerling voorspelt dat zal gebeuren met de 
gewenste fragmenten in de PCR-cycli volgend op cyclus 3. Dan wordt snel duidelijk 
dat de gewenste fragmenten sneller in aantal toenemen dan de nevenproducten: ze 
zullen immers na elke cyclus verdubbelen. Dit kan daarna geïllustreerd worden met 
tabel 1. Nu kan ook uitgelegd worden waarom het aantal gewenste fragmenten in 
tabel 1 altijd iets hoger ligt dan de verwachte verdubbeling tegenover de vorige 
cyclus: naast de verdubbeling van bestaande gewenste fragmenten, worden er ook 
enkele geproduceerd vanuit de bestaande eenzijdig onbegrensde DNA-
dubbelstrengen. 
 
EEN ALTERNATIEVE OPDRACHT 
Zoals gezegd kan wie de bespreking van de nevenproducten te ingewikkeld vindt, 
overschakelen op een sterk vereenvoudigde, aangepaste opdracht. Nadeel zal dan wel 
zijn dat alleen nog het aspect van de vermenigvuldiging van PCR aan bod komt en 
niet de isolatie van een gewenst DNA-fragment uit een langere DNA-dubbelstreng. 
Zo’n aangepaste opdracht is makkelijk te maken door primers te gebruiken die binden 
op de beide respectievelijke uiteinden van de oorspronkelijke DNA-dubbelstreng. Zo 
kunnen bijvoorbeeld voor de door ons gebruikte DNA-dubbelstreng volgende primers 
aangeboden worden aan de leerling: 5’ TAATGC 3’ en 3’ CGTT 5’. Vanaf de eerste 
cyclus zullen dan twee exacte kopieën ontstaan van de oorspronkelijke te 
vermenigvuldigen DNA-dubbelstreng, zonder nevenproducten. Om het tempo van de 
opdracht op te drijven is het dan nog mogelijk de eigenlijke tussenliggende DNA-
dubbelstreng wat korter te maken.  
 
CONCLUSIE 
De gesuggereerde opdrachten laten toe dat de leerling uitgebreid en via eigen ervaring 
kennis maakt met het mechanisme van PCR. De polymerase-kettingreactie blijft 
daardoor niet langer een bijna magische truc uit het modern onderzoek. Het 
verworven inzicht in PCR laat vervolgens toe toepassingen gebaseerd op PCR beter te 
begrijpen. Deze opdracht helpt daarenboven om voor de leerling te concretiseren hoe 
DNA erin slaagt identieke kopieën van zichzelf te laten maken gebaseerd op het 
eenvoudig, chemisch basisprincipe van de complementaire basenparing. Wie dat 
begrijpt zal verwonderd staan over dit gegeven waaraan het leven op deze planeet zelf 
te danken is. En is verwondering niet het eerste wat het biologie-onderwijs zou 
moeten kunnen opwekken bij onze leerlingen? 
 
 
 
  


