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Ignace Nerinckx (Vrij Gesubsidieerd 
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Ondervoorzitter 

Marleen Van Strydonck (Officieel Onderwijs) 

Te Boelaerlei 119 bus 1 – 2140 Borgerhout 

E-mail: ondervoorzitter@vob-ond.be 

 
Secretaris 

Nathalie Revis 

Ketsstraat 62 - 2140 Borgerhout 

Tel. +32-(0)3 236 66 83 

E-mail: secretaris@vob-ond.be 
 
 
Penningmeester 

Emiel Van Damme 

Hoge weg 234 - 8200 Sint-Andries 

(Brugge) E-mail: penningmeester@vob-

ond.be 

 

Adreswijzigingen, lidkaarten en 

ledenadministratie 
 
Diederik D’Hert 

Noordstraat 100 

8630 Veurne 

E-mail: ledenadministratie@vob-ond.be 

 
VOB - vzw 

M.Z. Vautierstraat 29 - 1000 
Brussel 

 
 
Je ontvangt het Jaarboek en BIO en 

een lidkaart met vrije toegang tot de 

ZOO, Planckendael, het Serpentarium 

in Blankenberge, de Plantentuin in 

Meise, het arboretum in Kalmthout, het 

KBIN en het Afrikamuseum. 
 
Verenigingen, scholen, e.d. betalen  

€ 16 lidgeld en krijgen enkel het 

Jaarboek en BIO. 
 
Om lid te worden vul je online het 

aansluitings- formulier in op onze 

website (www.vob-ond.be; menu:  

Info/Lidmaatschap)  en  tezelfdertijd  

stort je het lidgeld op 

rekeningnummer van de VOB: IBAN 

BE34 0680 6665 5090 - BIC 

GKCCBEBB p.a.  E. Van Damme, 

Hoge Weg 234, 

8200 St. Andries. 

 
 

 

Downloaden van artikels 
Jaarboek  
 

Op onze website kan je alle 

artikels vanaf het  Jaarboek  2008  

downloaden.    De pdf-bestanden 

kunnen alleen geopend worden 

na het intikken van een wacht- 

woord. Dit is telkens VOB 

gevolgd door het jaartal van 

publicatie. Vb. VOB2012 voor een 

artikel uit het Jaarboek 2012. 
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Lidgelden 

Lidmaatschap nog niet verlengd? 
  
Wie vanaf begin januari 2017 van de voordelen wil genieten verbonden aan 
de lidkaart van VOB betaalt zijn lidgeld best zo snel als mogelijk mocht dit 
nog niet zijn gebeurd. Alle gegevens vind je onder en ook op de website.  

 
Het lidgeld dient gestort te worden op   
BE34-0680 6665 5090      BIC : GK CC BEBB 
van VOB - vzw,  
p.a. E. Van Damme, Hoge Weg 234, 8200 Brugge 
met als vermelding: naam/namen + lidnummer(s)  
Het lidgeld bedraagt 
 

 € 16 voor leerkrachten 
 € 11 voor studenten biologie 
 € 21 voor buitenlandse leden  
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Vele wensen                  

Een goede gezondheid en inzicht in 

de vele dingen die rond ons 

gebeuren.  

Wie met enige regelmaat het nieuws 

volgt en de veelheid van feiten 

tracht te analyseren kan niet anders 

dan zich vragen stellen over het 

waarom van al dat goede en kwade.  

 

Misschien moeten we teruggaan in 

mensentijd, naar dat moment dat 

kinderen nog gewoon spelen met 

elkaar. Huidskleur, afkomst,   

rijkdom, gender, hebben er geen 

noemenswaardige rol van 

betekenis.  

Waarom worden die kinderen wie 

wij zijn, wat doet de naaste 

omgeving met hen om een deel van 

die gelijkheid die geldt tussen 

spelende kinderen te verleven.  

Voer voor  

ontwikkelingspsychologen?  

Een omwenteling in de mentaliteit 

van ouders, opvoeders en 

leerkrachten?  

Hoe onze kinderen opvoeden naar 

vrede voor alle mensen op deze 

wereld? 

Ignace Nerinckx 

 
 
 
 

          Congres wetenschappen          

 

Op zaterdag 19 november 2016 

tekenden 375 leerkrachten 

wetenschappen present op het 

jaarlijkse Vlaams Congres van 

Leraars Wetenschappen. De 22ste 

editie van dit netoverschrijdend 

congres ging door aan de Vrije 

Universiteit Brussel, Sciences & 

Engineering campus, vroeger 

gekend als campus Etterbeek. Het 

congres wordt georganiseerd door 

de lerarenverenigingen VOB en 

VeLeWe en wordt ondersteund 

binnen het actieplan Wetenschaps-

informatie en Innovatie, een initiatief 

van de Vlaamse overheid in 

samenwerking met het departement 

Onderwijs. 

Op onze welgekende website 

www.congreswetenschappen.be  

kan je nog kennismaken met de 

korte inhoud van de 3 lezingen en 

26 werkwinkels die aangeboden 

werden.  

Kruis alvast 1 september 2017 aan 

in je agenda. Vanaf dan staat het 

nieuwe programma online. 

Inschrijven kan vanaf 5 september 

2017 zodat je de gelegenheid hebt 

binnen de vakgroep met de 

collega’s te overleggen. De 

definitieve datum zullen we in de 

volgende BIO kunnen meedelen. 

Niet te vergeten: het congres doet 

‘de Ronde van Vlaanderen’.  

www.archive.org en in het zoekvenster: 

“De Vlaamsche Volksnamen”. 

 

Dankzij de digitale mogelijkheden is er  

een gegevensbank over volksnamen 

voor planten ter beschikking, met 

www.meertens.knaw.nl/pland als 

openingsbladzijde. Deze elektronische 

gegevensbank PLAND (PLAntennamen 

in de Nederlandse Dialecten) bevat een 

reuzengrote verzameling van 

Nederlandse volksnamen van planten, 

gebaseerd op materiaal dat zowel uit 

Nederland als uit Vlaanderen afkomstig 

is. De geestelijke vader en uitvoerder 

van PLAND is dr. Han Brok, nu samen 

met nieuwe medewerkers. Deze 

verzameling is in haar soort de grootste 

ter wereld. En met het “Woordenboek 

der Nederlandsche Taal” bezitten we 

ook al het grootste woordenboek van 

heel de wereld dat ook via gtb.inl.nl op 

het internet geraadpleegd kan worden. 

Als illustratie van het gebruik van 

PLAND kan in het zoekvenster van de 

hiervoor aangegeven startbladzijde als 

voorbeeld de Nederlandse naam 

Klaproos ingetikt worden. We krijgen 

dan de officiële Nederlandse naam 

Grote klaproos en de wetenschappelijke 

naam Papaver rhoeas L. te zien. Tikken 

op de Nederlandse naam laat ons een 

kaart zien met aanduiding waar de 

meest gebruikelijke volksnamen voor de 

Grote klaproos voorkomen, gevolgd 

door een lijst van honderden namen 

voor die plant. Naast elke naam wordt 

ook verwezen naar de bron waaruit de 

naam stamt. Als je nu tikt op een naam, 

bijvoorbeeld donderbloem, dan krijg je 

een kaartje te zien met aanduiding van 

de geografische plaats waar die naam 

gebruikt wordt. Onder het kaartje staan 

dan meer specifiek de vindplaatsen 

vermeld en als je daar op een naam 

naast een vindplaats tikt, krijg je een 

verwijzing naar de de publicatie waarin 

die volksnaam vermeld wordt. De titel 

van een publicatie vind je dan in de 

rubriek “Secundaire Literatuur”, 

aangeduid links op de hoger vermelde 

startbladzijde. Als je bij de startbladzijde 

tikt op de wetenschappelijke naam 

Papaver rhoeas L. kom je dan op tien 

bladzijden met foto’s van Papaver-

soorten, met pas op de achtste bladzijde 

foto’s van de Grote klaproos.  

We mogen onze taalbroeders in 

Nederland die de webstek PLAND 

opgezet en in stand houden dankbaar 

zijn dat zij zo dit taalerfgoed voor de 

toekomst bewaren.  

Walter Deconinck 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.congreswetenschappen.be/
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Volksnamen voor planten op het 

internet 

Biologieleerkrachten en ook de meeste 

plantenkenners kennen alleen de 

officiële Nederlandse naam van de wilde 

planten die in ons land voorkomen. Maar 

vroeger werden voor planten ook vele 

volksnamen gebruikt. Zo waren er 

bijvoorbeeld in het Nederlandse 

taalgebied – Vlaanderen en Nederland – 

voor de plant die officieel Gewone 

Paardenbloem heet, wel duizenden 

volksnamen in omloop. 

Voor Vlaanderen zijn twee pioniers 

bekend die de volksnamen voor planten 

in boeken hebben vastgelegd. De eerste 

is Leonard De Bo (1826-1885), een 

West-Vlaamse priester-leraar en later 

deken te Poperinge. Zijn meest bekende 

werk is ongetwijfeld het “Westvlaamsch 

Idioticon”, dat in 1873 verschenen is. Dit 

woordenboek telt XX + 1488 bladzijden 

en geeft uitleg over 23.318 West-

Vlaamse woorden die vroeger of ook nu 

nog gebruikelijk zijn. Van dit werk 

verscheen in 1892 een tweede, 

herwerkte uitgave door de zorgen van 

priester en plantenkenner Jozef Samyn 

(1854-1909). In 1970 en 1976 verscheen 

een facsimile-uitgave van dit werk. In de 

lange lijst van West-Vlaamse woorden 

staan uiteraard heel wat volksnamen 

voor planten die groeien in West-

Vlaanderen. Wie “altemets” de betekenis 

van een West-Vlaams woord wil 

opzoeken kan het Idioticon van 1873 

raadplegen op het internet via 

www.dbnl.org (in het zoekvenster: “West-

Vlaamse Idioticon” – sic) en de herwerkte  

uitgave van 1892 via  www.archive.org 

(in het zoekvenster: “Westvlaamsch 

Idioticon”).  

Bij zijn afsterven liet De Bo ook een 

manuscript na met uitsluitend de 

verklaring van vooral West-Vlaamse 

volksnamen voor planten. Door Jozef 

Samyn, die leraar biologie is geweest in 

de colleges van Oostende, Moeskroen 

en Menen, werd dit manuscript in 1888 

uitgegeven onder de titel “Deken De 

Bo’s Kruidwoordenboek” (VI + 279 

bladzijden). Ook van dit werk verscheen 

in 1970 en in 1980 een facsimile-

uitgave. Dit boek bevat niet alleen 

Vlaamse volksnamen voor planten, 

maar ook een lijst van Franse 

plantennamen en van weten-

schappelijke namen met de toen 

gebruikelijke wetenschappelijke 

Nederlandse en Franse namen.  

Een tweede pionier die de volksnamen 

voor planten verzameld en te boek heeft 

gesteld is de jezuïet Egide Paque 

(1850-1918), die hoogleraar plantkunde 

was aan de universiteit van Namen. Het 

boek verscheen in 1896 onder de titel 

“De Vlaamsche Volksnamen der 

planten van België, Fransch-Vlaanderen 

en Zuid-Nederland” (596 bladzijden). 

Paque geeft hier de Vlaamse 

volksnamen die in heel ons land 

gebruikt worden. In 1912 verscheen nog 

een “Bijvoegsel” van 156 bladzijden. 

Ook het boek uit 1896 kan men 

raadplegen op het internet:  

We zijn telkens twee jaar na elkaar 

te gast in een andere provincie. Dit 

betekent dat we in 2017 opnieuw 

neerstrijken aan de Vrije Universiteit 

Brussel. Daarna is het de beurt aan 

Vlaams-Brabant (Leuven), Oost-

Vlaanderen (Gent), Antwerpen 

(Antwerpen), Limburg (Hasselt) en 

West-Vlaanderen (Kortrijk). 

 

Als naar gewoonte begon de dag 

met parallel lopende vakgebonden 

didactische lezingen voor biologie, 

chemie en fysica. Dan konden de 

leerkrachten deelnemen aan 

meerdere werkwinkels die vooraf 

moesten gekozen worden uit 26 

aangeboden werkwinkels. In deze 

werkwinkels worden onderwerpen 

behandeld, nauw verbonden aan de 

klaspraktijk; 48 enthousiaste 

leerkrachten en docenten gaven het 

beste van hun kunnen. Op de 

didactische beurs kon je naar 

hartenlust snuisteren tussen de 32 

standen met didactisch materiaal, 

leerboeken, gadgets en informatie 

allerhande. En doorlopend kon je 

ook rustig genieten van een heerlijk 

kopje koffie, thee of een fris glas 

fruitsap of wat bijpraten met 

collega’s.  

 

Bij het afsluitende hapje-tapje werd 

de opkomende avondhonger gesust 

met lekkere mini sandwiches, de 

dorst gelest met een lekker glaasje 

wijn of een pintje; ondertussen 

wisselden de aanwezigen nog meer 

ervaringen en ideeën uit. Dit contact 

met collega’s uit heel Vlaanderen 

blijkt trouwens een van de zaken te 

zijn die jullie zeer op prijs stellen, 

zoals blijkt uit de vele ingediende 

evaluatieformulieren. Alvast ook onze 

dank voor jullie feedback, we houden 

hiermee rekening – in de mate van 

het mogelijke – en proberen telkens 

opnieuw de congresorganisatie bij te 

sturen waar mogelijk en gewenst. 

 

Uit de evaluatieformulieren haalden 

we heel wat informatie.  

Een veel voorkomende opmerking 

i.v.m. dit congres betrof de 

bewegwijzering. De campus is 

inderdaad niet zo overzichtelijk en we 

hebben onze best gedaan om de 

beperkte reeds aanwezige 

wegwijzers aan te vullen. Daarnaast 

hadden we de pech dat het 

congresboek daags voor het congres 

niet afgeleverd kon worden door een 

jaarlijkse VUB/ULB feestdag (met 

sluiting van alle diensten - waarvan 

we niet voldoende op de hoogte 

waren). Hierdoor beschikten de 

deelnemers niet over het 

overzichtsplan dat we altijd op de 

achterzijde van het congresboek 

afdrukken.  

 

 

 

http://www.dbnl.org/
http://www.archive.org/
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Maar, waar het echt over gaat, 

inhoudelijk kwamen de aanwezige 

leerkrachten wel aan hun trekken.  

Jullie apprecieerden dit jaar opnieuw 

de grote verscheidenheid, de 

diversiteit aan heel boeiende 

lezingen en (nieuwe, interactieve) 

workshops waarvan je er meerdere 

op één dag kan volgen (wat de 

keuze bij inschrijven soms moeilijk 

maakt, zoals een deelnemer 

schreef); jullie konden nieuwe ideeën 

opdoen en met nieuwe invalshoeken 

kennismaken; jullie leerden nieuwe 

experimenten uitvoeren; het 

enthousiasme van de lesgevers 

werkt aanstekelijk; de concrete 

bruikbaarheid van het aanbod wordt 

eveneens sterk geapprecieerd. En 

blijkbaar slagen we er ook in om 

voldoende thema’s binnen het 

interesse- en vakgebied van de 

deelnemers aan te bieden. 

 

Sommige deelnemers melden ons 

dat de informatie waarop ze zich 

baseren om in te schrijven voor een 

bepaalde werkgroep niet altijd 

overeenstemt met wat tijdens de 

werkgroep effectief aangeboden 

wordt of niet aansluit bij hun 

verwachtingen. We vragen telkens 

aan de werkgroepleiders om zo 

duidelijk en concreet mogelijk de 

werkgroep en de activiteiten te 

beschrijven; het is niet echter altijd 

eenvoudig om in enkele zinnen een 

volledige werkgroep te omschrijven 

en soms is de congreswebsite de 

beperkende factor.  

 

Elk jaar laten jullie ook weten dat de 

tijd voorzien voor een beursbezoek 

(1 uur) te lang is en dat je de beurs 

ook tussendoor kan bezoeken of bij 

aankomst. We hebben echter wel de 

vijf tijdslots nodig om alle 

deelnemers het gekozen programma 

te kunnen aanbieden. We moeten 

hierbij rekening houden met 

werkgroepen van 2 uur; bij 

werkgroepen waar het aantal 

deelnemers laag ligt, plannen we 

geen 3, maar slechts 2 of zelfs maar 

1 sessie. Voor de maaltijd voorzien 

we telkens twee tijdslots omwille van 

de capaciteit van het restaurant. Ons 

doel is altijd om voor iedereen, 

deelnemers maar ook 

werkgroepleiders, de ‘puzzel’ zo 

optimaal mogelijk te leggen. 

 

Het al dan niet digitaal beschikbaar 

stellen van de didactische materialen 

is de beslissing van de 

werkgroepleiders en lezinggevers. 

We respecteren het wanneer zij hun 

materiaal (werkbladen, PP-

presentatie…) niet wensen vrij te 

geven. 

We vroegen jullie tot slot ook welke 

onderwerpen jullie graag nog aan 

bod zagen komen in een volgend 

congres.  

Een greep uit jullie suggesties: 

- Bioplastic (maken / verteren) 

- Microscopie 

- Genregulatie 

- Nieuwe 

fertiliteitsbehandelingen 

- Practica met bacteriën 

(gebruik voedingsbodems…) 

- Proeven ‘bio’ voor 6de ASO, 

d.w.z. proeven behandel- 

baar in 1 lesuur en op 

niveau van hun leerniveau 

- Hoe organiseer je best een 

biotoopstudie? 

- Manieren om evolutie 

bevattelijk te maken 

 

Hebben jullie zelf leuke ideeën, 

materialen? Wees niet (te) 

bescheiden: voor jou lijkt het 

misschien triviaal en o zo simpel 

maar voor andere collega’s kan het 

juist dat zijn waar ze al lang naar op 

zoek zijn. Dus heb je een leuk idee 

voor een practicum of een 

lessenreeks? Kom er mee naar 

buiten en deel je ideeën en 

materiaal met andere collega’s op 

het volgende congres in 2017. Alle 

informatie om zelf een werkgroep te 

geven vind je op onze website 

www.congreswetenschappen.be, op 

het tabblad Contact. 

 

Marleen Van Strydonck 

Congrescoördinator 

 

 

 

 

          Benamingen van planten          

 

 

 

 

 
 
 

http://www.congreswetenschappen.be/

