
 

 

Het Eigen vermogen van ILVO zoekt een 

DOCTORAATSBURSAAL: eDNA vissen 
 
Vacaturenummer  

 
EV/2020/022/Dier1 

Plaats van tewerkstelling  Ankerstraat 1 - 8400 Oostende 
 

Context 

Het Instituut voor Landbouw-, Visserij-, en Voedingsonderzoek (ILVO) is een multidisciplinaire 

onderzoeksinstelling van de Vlaamse overheid, met focus op innoverend en beleidsondersteunend 

onderzoek en dienstverlening. We stellen meer dan 650 personeelsleden tewerk, waarvan ongeveer 

65% bij het Eigen Vermogen van het ILVO op basis van project- en contractonderzoek. 

 

Het ILVO is momenteel op zoek naar een doctoraatsbursaal voor tewerkstelling binnen de eenheid 

Dier gevestigd te Oostende. 

Job omschrijving 

Environmental DNA (eDNA) omvat de verzameling van DNA dat in de omgeving (water, lucht, 
bodem) voorkomt via de aanwezigheid van voortplantingscellen en larven of via losgelaten 
huidcellen en slijm. Het eDNA wordt dus geïsoleerd uit de omgeving en niet van het organisme 
zelf, wat een aantal zeer relevante toepassingen oplevert voor het marien milieu 
monitoringsonderzoek.  

Het gebruik van eDNA om de verspreiding en ecologie van enkele belangrijke commerciële 
vissoorten in de Noordzee beter te begrijpen staat centraal in dit project. Hoe kunnen we het 
beheer van commercieel belangrijke vissoorten verbeteren? Kunnen we de paaigronden van 
bepaalde vissoorten gedetailleerder lokaliseren en het tijdstip van paaien nog beter in kaart 
brengen? Welke biotische componenten en milieufactoren bepalen de verspreiding van deze 
vissoorten in de Noordzee? Wat zijn de ecologische links tussen het benthische en pelagische 
systeem? De belangrijkste uitdaging van dit doctoraat is om via eDNA, dat slechts in lage 
concentraties aanwezig is in het milieu, een aantal belangrijke economische en ecologische 
vraagstellingen te beantwoorden. 

Als PhD-onderzoeker omvatten je taken binnen dit project: 

 

 Optimaliseren van veld- en labo protocols om eDNA uit het marien milieu te isoleren (zowel 
uit sediment als water); 

 Verzamelen van stalen uit de Noordzee via wetenschappelijke campagnes met 
onderzoeksschepen; 

 Ontwikkelen en kritisch evalueren van soortspecifieke assays voor de snelle detectie en 
quantificatie van commercieel belangrijke vissoorten zoals tong; 

 Toepassen van high throughput sequencing voor het karakteriseren van pelagische en 
bentische gemeenschappen in de Noordzee op basis van eDNA; 



 

 Gebruik van bioinformatica en ontwikkelen van workflows voor het analyseren van de 
high throughput sequencing data; 

 Schrijven van publicaties in wetenschappelijke tijdschriften en mondelinge presentaties op 
lokale, nationale en internationale bijeenkomsten. 

Jouw profiel 

 Je hebt een masterdiploma van Master of Science, Master in bio-ingenieurswetenschappen, 
Master in de biologie, Master in biotechnologie, of een vergelijkbaar niveau en achtergrond; 
Ben je in het bezit van een buitenlands diploma dan dien je over een 
gelijkwaardigheidserkenning te beschikken.  Dit kan je aanvragen bij NARIC Vlaanderen 
(http://www.ond.vlaanderen.be/naric/nl/); 

 Je voldoet aan de generieke voorwaarden voor het uitvoeren van een doctoraat 
https://www.ilvo.vlaanderen.be/language/nl-BE/NL/Werken-bij-ILVO/Vereisten-en-
reglementdoctoraatsbeurzen-ILVO.aspx#.W5kit_ZuJaQ ; 

 Je bent gefascineerd door marien onderzoek en geïnteresseerd in genetisch onderzoek 
om het mariene milieu beter te begrijpen en te bestuderen;  

 Je hebt een grondige kennis van basis genetische analyses, zoals DNA extracties, PCR, 
gelelectroforese; 

 Je hebt kennis van DNA gebaseerde analyses (qPCR, ddPCR, high throughput sequencing); 
 Je hebt een goede kennis van R en een sterke interesse in bioinformatica; 
 Je hebt goede communicatieve vaardigheden, waaronder goede schriftelijke en 

mondelinge kennis van de Engelse taal; 
 Je werkt zelfstandig maar bent eveneens een teamspeler en werklustig binnen een 

interdisciplinaire context, waarbij je een creatieve, kritische en analytische mentaliteit 
aan de dag legt; 

 Je bent gemotiveerd om een doctoraat te halen en bereid om extra financiering aan te 
vragen, e.g. FWO mandaat (daarbij word je ondersteund door ILVO medewerkers). 

Ons aanbod 

We bieden je een 4-jarige PhD beurs gefinancierd door het EV-ILVO, in nauwe samenwerking met 

UGent. 

 

 De doctoraatsbeurs wordt initieel verleend voor 1 jaar en is mits gunstige evaluatie 
verlengbaar tot 4 jaar. De beurs is vrij van personenbelasting, maar draagt wel bij aan uw 
sociale zekerheid (bv. pensioen).  

 De functie is gesitueerd binnen de dynamische onderzoeksgroep Aquatisch Milieu en 
Kwaliteit van het ILVO, gevestigd te Oostende; je wordt omringd door gemotiveerde en 
gepassioneerde wetenschappers die toegepast onderzoek in de Noordzee uitvoeren; 

 Uw promotor is Prof. Dr. Sofie Derycke, die de Marine Genomics-cel binnen de afdeling 
Aquatisch Milieu en Kwaliteit van ILVO in Oostende leidt; daarnaast is Sofie ook verbonden 
als professor aan de Vakgroep Biologie van de UGent. 

Streefdatum tewerkstelling 15 september 2020. 

 

Sollicitatie- en selectieprocedure 

http://www.ond.vlaanderen.be/naric/nl/
https://www.ilvo.vlaanderen.be/language/nl-BE/NL/Werken-bij-ILVO/Vereisten-en-reglementdoctoraatsbeurzen-ILVO.aspx#.W5kit_ZuJaQ
https://www.ilvo.vlaanderen.be/language/nl-BE/NL/Werken-bij-ILVO/Vereisten-en-reglementdoctoraatsbeurzen-ILVO.aspx#.W5kit_ZuJaQ


 

Je solliciteert online via werken voor Vlaanderen en dit uiterlijk t.e.m. maandag 17 augustus 2020. 

Wie niet online kan solliciteren kan het sollicitatieformulier opvragen via 

personeel@ilvo.vlaanderen.be. 

Geschikt bevonden kandidaten (op basis van CV screening) worden uitgenodigd voor een 

selectiegesprek op vrijdag 28 augustus 2020 (datum onder voorbehoud). Gelieve zeker een 

telefoonnummer en e-mailadres waarop u overdag te bereiken bent te vermelden op uw CV en 

blokkeer de vermelde data al in uw agenda. 

ILVO en UGent bevorderen gelijkheid en diversiteit op de werkvloer. Je wordt dan ook geselecteerd 

op basis van je competenties en kwaliteiten, ongeacht geslacht, afkomst, seksuele geaardheid of 

enige handicap. 

Meer info 

Voor meer informatie over de inhoud van deze functie:  
Prof Dr. Sofie Derycke, Tel: +32 (0)59 56 98 89, sofie.derycke@ilvo.vlaanderen.be  

Arbeidsvoorwaarden:  
Caroline Buyst, HR-specialist ILVO, Tel: +32 (0)9 272 25 12, caroline.buyst@ilvo.vlaanderen.be. 
  

mailto:personeel@ilvo.vlaanderen.be
mailto:sofie.derycke@ilvo.vlaanderen.be
mailto:caroline.buyst@ilvo.vlaanderen.be


 

The Own Capital of ILVO is looking for a 

Doctoral scholarship: eDNA fish 
 

Vacaturenummer  
 

EV/2020/022/Dier1 

Plaats van tewerkstelling  Ankerstraat 1 - 8400 Oostende 

 

Context 

The Flanders Research Institute for Agriculture, Fisheries and Food (ILVO) is a 

multidisciplinary research institute of the Flemish government, with a focus on innovative and 

policy-supporting research and services. We employ more than 600 employees, of which 

approximately 65% is paid by ILVO's Own Capital through project and contract research. 

 

ILVO is currently looking for a doctoral fellow for employment within the Animal Unit located 

in Ostend. 

Job description 

Environmental DNA (eDNA) comprises the collection of DNA that occurs in the environment 

(water, air, soil) through the presence of e.g. reproductive cells and larvae or through released 

skin cells and mucus. The eDNA is thus isolated from the environment and not from the 

organism itself, which provides some very relevant applications for marine environmental 

monitoring research. 

 

The use of eDNA to better understand the distribution and ecology of some important 

commercial fish species in the North Sea is central to this project. How can we improve the 

management of commercially important fish species? Can we locate the spawning grounds of 

certain fish species in more detail and map the time of spawning even better? Which biotic 

components and environmental factors determine the distribution of these fish species in the 

North Sea? What are the ecological links between the benthic and pelagic system? The main 

challenge of this PhD is to answer a number of important economic and ecological questions 

via eDNA, which is only present in the environment in low concentrations. 

 

As a PhD researcher, your tasks within this project include: 

 

 To optimize field and lab protocols to isolate eDNA from the marine environment 

(both from sediment and water); 

 To collect samples from the North Sea through scientific campaigns on board our 

research vessels; 

 To develop and critically evaluate species-specific assays for the rapid detection and 

quantification of commercially important fish species such as sole; 

 To apply high throughput sequencing to characterize pelagic and benthic communities 

in the North Sea based on eDNA; 

 

 



 

 To use bioinformatics and develop workflows to analyze high throughput sequencing 

data; 

 To write publications in scientific journals and give oral presentations at local, 

national and international meetings. 

Your profile 

 You have a Master's degree in Science, Bio-engineering, Biology, Biotechnology, or 

a master with similar level and background; 

If you have a foreign diploma, you must have an equivalence recognition. You can 

request this from NARIC Flanders 

(https://onderwijs.vlaanderen.be/en/education-in-flanders) 

 You meet the generic conditions for the execution of a doctorate: 

 https://www.ilvo.vlaanderen.be/language/nl-BE/NL/Werken-bij-ILVO/Vereisten-en-

reglementdoctoraatsbeurzen-ILVO.aspx#.W5kit_ZuJaQ ; 

 You are fascinated by marine research and interested in genetic research to better 

understand and study the marine environment; 

 You have a good knowledge of basic genetic analyzes, such as DNA extractions, PCR, 

gel electrophoresis; 

 You have knowledge of advanced DNA-based analyzes (qPCR, ddPCR, high 

throughput sequencing); 

 You have a good knowledge of R and a strong interest in bioinformatics; 

 You have good communication skills, including good written and oral knowledge of the 

English language; 

 You work independently but are also a team player and willing to work in an 

interdisciplinary context, where you display a creative, critical and analytical mentality; 

 You are motivated to obtain a PhD and are willing to apply for additional funding, e.g. 

FWO mandate (you will be supported by ILVO researchers). 

Our offer 

We offer you a 4-year PhD grant financed by EV-ILVO, in close collaboration with UGent. 

 

 The doctoral scholarship is initially granted for 1 year and can be extended to 4 years, 

after a favorable evaluation. The scholarship is free of personal income tax, but does 

contribute to your social security (e.g. pension). 

 The position is situated within the dynamic research group Aquatic Environment and 

Quality of ILVO, located in Ostend; you are surrounded by motivated and passionate 

scientists who carry out applied research in the North Sea; 

 Your promotor is Prof. Dr. Sofie Derycke, who leads the Marine Genomics cell within 

ILVO's Aquatic Environment and Quality department in Ostend; Sofie is also affiliated 

professor at the Department of Biology at Ghent University. 

 

Target employment date September 15, 2020. 
 

 

 

https://onderwijs.vlaanderen.be/en/education-in-flanders
https://www.ilvo.vlaanderen.be/language/nl-BE/NL/Werken-bij-ILVO/Vereisten-en-reglementdoctoraatsbeurzen-ILVO.aspx#.W5kit_ZuJaQ
https://www.ilvo.vlaanderen.be/language/nl-BE/NL/Werken-bij-ILVO/Vereisten-en-reglementdoctoraatsbeurzen-ILVO.aspx#.W5kit_ZuJaQ


 

Application and selection procedure 

You apply online via ‘werken voor Vlaanderen’ and this at the latest until Monday, August 

17, 2020. If you cannot apply online, you can request the application form via 

personeel@ilvo.vlaanderen.be. 

 

Candidates found fit (based on CV screening) will be invited for a selection interview on Friday 

28 August 2020 (date subject to change). Please include a telephone number and e-mail address 

where you can be reached during the day on your CV and block the dates already mentioned in 

your agenda. 

 

ILVO and UGent promote equality and diversity in the workplace. You are therefore selected 

on the basis of your competences and qualities, regardless of gender, origin, sexual orientation 

or any handicap. 

More information 

For more information about the content of this function: 
Prof Dr. Sofie Derycke, Tel: +32 (0)59 56 98 89, sofie.derycke@ilvo.vlaanderen.be  
 

Terms of employment 
Caroline Buyst, HR-specialist ILVO, Tel: +32 (0)9 272 25 12, caroline.buyst@ilvo.vlaanderen.be. 
 
 

mailto:sofie.derycke@ilvo.vlaanderen.be
mailto:caroline.buyst@ilvo.vlaanderen.be

