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VOB - vzw
M.Z. Vautierstraat 29 - 1000 Brussel

Lidgeld (per kalenderjaar) 

• Werkende en gepensioneerde leden:  € 16
• Studenten:  € 11
• Buitenlandse leden € 21.

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. 

Raad van bestuur

Voorzitter
Ignace Nerinckx (Vrij Gesubsidieerd Onderwijs)
Muizenhoekstraat 37 - 2812 Muizen
E-mail: voorzitter@vob-ond.be

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, 
ledenadministratie

Diederik D’Hert
Noordstraat 100 
8630 Veurne
E-mail: ledenadministratie@vob-ond.be
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Downloaden van artikels Jaarboek

Op onze wesite 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 XXX gevolgd door 
XXXX  
XXXX
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Mededelingenblad van de Vereniging voor het Onderwijs in de Biologie,de Milieuleer en de Gezondheidseducatie- vzw

VOB-website in een nieuw jasje
 

De resolutie van de meeste beeldscher-
men is de laatste jaren enorm toegeno-
men. Bovendien moet een webpagina 
niet alleen mooi ogen, maar ook duide-
lijk leesbaar zijn op heel wat diver-
se apparaten met zeer uiteen-
lopende afmetingen (van 
smartphones over tablets 
en laptops tot 27”- scher-
men).

Enkele jaren terug heb-
ben we reeds een eer-
ste vernieuwing door-
gevoerd, maar onder-
tussen begon die toch wat 

gedateerd te geraken. We hebben dan 
maar van de nood een 
deugd gemaakt en onze 
webstek nagenoeg volle-
dig herwerkt.  

Talrijke illustraties wer-
den vernieuwd en heel wat 
nieuw beeldmateriaal toe-
gevoegd. Het opzoeken van 
artikels in onze jaarboeken is 
nog verbeterd en het down-

loaden vereenvigd. 

Verder hebben we ernaar gestreefd 
de aangeboden informatie zo duide-

ken in Stratford-upon-Avon, waar Wil-
liam Shakespeare in 1594 werd gebo-
ren. 

Tot slot

Dat we aan dit onvergetelijke internati-
onale evenement konden deelnemen, 
hebben we enerzijds te danken aan de 
financiële steun van de Vlaamse over-
heid en van onze sponsors en ander-
zijds aan de belangloze inzet van de 
leerkrachten biologie die hun leerlingen 
jaar na jaar motiveren om zich voor 
deze olympiade in te zetten.

Contact + info

• Marleen Van Strydonck, IBO-coördinator 
(Vlaamse Gemeenschap)  
e-mail: marleen.vanstrydonck@skynet.be

• Hugo Vandendries, bestuurslid VOB-vzw 
e-mail: vandendries.hugo@skynet.be 

• Algemene info over de IBO beschikbaar op:  
http://www.ibo-info.org/

• Voorbeeldvragen zijn beschikbaar op http://
www.ibo-info.org/ibo-results-and-awards

• Volledige overzicht medaillewinnaars IBO 2017 
op http://www.ibo2017.org/images/ResultsIBO-
2017Full_inc_Iran.pdf

• Info over de Vlaamse Biologie Olympiade op 
http://www.vonw.be/biologie



- 2 - - 7 -

23e Vlaams Congres van Leraars Wetenschappen

lijk mogelijk weer te geven en dit in een 
aantrekkelijke lay-out. 

Wanneer we terugdenken aan de jaren 
’90, toen we onze website opstartten 
met een zeer rudimentaire kennis van 
html en dankbaar gebruik maakten van 
de toen pas gelanceerde webbrowser 

Netscape Navigator, mogen we toch een 
beetje fier zijn op de vorderingen die we 
sindsdien gemaakt hebben…

Overtuig jezelf en ga eens kijken: 
www.vob-ond.be

                                               Victor Rasquin

Het Vlaams Congres van Leraars We-
tenschappen is al jarenlang een groot 
succes en is uitgegroeid tot een geves-
tigde waarde. De 23e editie gaat door 
op zaterdag 18 november 2017 aan de 
Vrije Universiteit Brussel, Brussels Hu-
manities, Sciences & Engineering Cam-
pus, Pleinlaan 2, 1050 Elsene - ingang 
13 (Gebouw Q, Mandela-zaal) .

Wat kunt u verwachten? Door vooraan-
staande wetenschappers wordt u op de 
hoogte gebracht van de laatste ontwik-
kelingen in het vakgebied. Daarnaast 
wordt u in kleine werkgroepen een flin-
ke lading direct in de klas toepasbare 
ideeën en materialen voorgesteld. We 
kunnen u dit jaar zeker 30 werkgroepen 
aanbieden. Naast een aantal werkgroe-
pen die specifiek focussen op STEM, 
zijn de werkgroepen ongeveer gelijk 
verdeeld over de vakgroepen aardrijks-
kunde, biologie, chemie en fysica. 

U vindt het programma op www.con-
greswetenschappen.be vanaf 1 sep-
tember. Inschrijven kan uitsluitend elek-
tronisch via deze website en dit vanaf 
5 september. We geven u hiermee iets 
meer tijd om met collega’s binnen de 
vakgroep vooraf te overleggen. Op 17 

oktober worden de inschrijvingen af-
gesloten. 

Het congres wordt vanaf dit jaar georga-
niseerd door drie lerarenverenigingen, 
nl. VOB (leraren biologie), VeLeWe (le-
raren wetenschappen) en VLA (leraren 
aardrijkskunde).

Het initiatief wordt mede ondersteund 
binnen het actieplan Wetenschapsin-
formatie en Innovatie, een initiatief van 
de Vlaamse overheid in samenwerking 
met het departement Onderwijs. Dankzij 
deze financiële ondersteuning en de on-
bezoldigde inzet van de bestuursleden 
van de lerarenverenigingen, kunnen we 
het inschrijvingsgeld laag houden, na-
melijk 50 euro.

Hiervoor krijgt u een lezing, 3 werkgroe-
pen, een beursbezoek, het congresboek, 
de lunch, koffie en hapje-tapje. Voor 
VOB- en VeLeWe-leden is het lidgeld 
voor het volgende kalenderjaar inbegre-
pen in dit bedrag. Het lidgeld van VLA ligt 
iets hoger dan dit van VOB en VeLeWe, 
deze leden worden na het congres ge-
contacteerd door de vereniging om het 
resterende deel van hun lidgeld voor het 
volgende kalenderjaar te betalen. 

Interpretatie van onze resultaten

De resultaten van onze laureaten ogen 
dan misschien niet schitterend, maar zijn 
niettemin een krachttoer. Als leerlingen 
van een algemeen secundair onderwijs, 
waar maximaal twee uur biologie per 
week in het lessenpakket is opgenomen, 
houden ze stand naast leerlingen met 
een veel grotere wetenschappelijke ba-
gage uit gespecialiseerde wetenschaps-
scholen waar het aantal uren biologie 
6 à 9 uur per week kan bedragen. Eén 
Belgische laureaat behaalde zelfs een 
bronzen medaille en één een eervolle 
vermelding. 

We moeten met z’n allen blijven ijveren 
voor een degelijke wetenschappelijke 
opleiding in het secundair onderwijs, 
waar dergelijke uitmuntende studenten 
niet op hun honger blijven zitten, maar 
gestimuleerd worden in de richting van 
wetenschappelijke studies. Dit zou de 
dalende tendens voor deze keuze mis-
schien kunnen keren en het tekort aan 

wetenschappers verminderen.

Wat sociale vaardigheden en openheid 
voor andere culturen betreft hebben 
onze laureaten zich als echte kampioe-
nen gedragen. Voor het eerst leeftijds-
genoten ontmoeten van alle culturen en 
uit alle continenten die dezelfde passie 
voor biologie delen is voor jongeren een 
beklijvende, waardevolle ervaring. Zo’n 
olympiade opent dan ook horizonten en 
verruimt hun wereldbeeld meer dan om 
het even welke cursus. 

Cultuur: to be or not to be

De studenten brachten een bezoek aan 
Warwick Castle waar ze konden genie-
ten van een riddertornooi en daarna zelf 
ook de boog ter hand mochten nemen. 
De impact van het bezoek aan de stad 
Coventry, met platgebombardeerde ka-
thedraal als herinnering aan WOII, was 
groot.

De juryleden konden hun benen strek-

Overzicht van de resultaten van IBO 2017

Plaats Voornaam + naam Land Medaille Score

1 Haoyou Zhen China Goud 93,78

27 Syalendra Karuna Inggriani Indonesië Zilver 71,90

74 Vlad-Gabriël Simbotin Roemenië Brons 60,23

95 Lionel Mozin België Brons 57,81

146 Maisha M. Prome Bangladesh Merit 45,92

157 Lilian Demolin België Merit 43,13

175 Lorijn De Vrieze België 38,35

188 Margot Nollet België 33,96

241 Ana Markovic Montenegro 1,70
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Omdat we merken dat er de laatste jaren 
heel wat nieuwe, jonge collega’s naar 
het congres komen, zetten we hieron-
der een aantal zaken in verband met de 
organisatie en planning van het congres 
op een rijtje.
• Het congres wordt georganiseerd 

door acht leden uit het bestuur van 
VOB, VeLeWe en VLA. Zij starten 
in maart/april met het zoeken naar 
interessante werkgroepen en boei-

ende sprekers. Zij doen hiervoor 
een beroep op hun ‘connecties’ 
in de universitaire wereld, op de 
pedagogische begeleiding en op 
leerkrachten. Waar mogelijk wordt 
er ingespeeld op vragen uit vorige 
congresedities. Vanaf juni wordt de 
informatie van de werkgroepen ver-
zameld en op de website geplaatst. 
Inschrijven gebeurt ook enkel via 
de website. 

• De inschrijvingen worden afgeslo-
ten op 17 oktober omdat het in el-
kaar puzzelen van de inschrijvin-
gen: drie werkgroepen, maaltijd en 

beursbezoek per deelnemer, over 
de vijf beschikbare tijdslots niet zo 
eenvoudig is. 

• Op de vooravond van het congres wor-
den, met hulp van jobstudenten en vrij-
willigers uit het bestuur van de leraren-
vereniging, de congrestassen gevuld, 
de beurs opgebouwd en een deel 
extra bewegwijzering aangebracht.  
De bestuursleden doen al dit werk 
volledig onbezoldigd; gekoppeld aan 

de subsidie van de overheid zorgt dit 
ervoor dat de deelnameprijs laag kan 
gehouden worden.

• Het congres doet ‘de Ronde van 
Vlaanderen’: we zijn telkens twee 
jaar na elkaar te gast in een andere 
provincie. Dit jaar is het Brussels 
hoofdstedelijk gewest aan de beurt, 
in 2018 strijken we neer in Vlaams-
Brabant (Leuven), vervolgens 
komen Oost-Vlaanderen (Gent), 
Antwerpen, Limburg (Hasselt) en 
West-Vlaanderen (Kortrijk) aan bod.

• Het aantal deelnemers dat per keer 
een werkgroep kan volgen, wordt 

Dr. Norma Broadbridge

Degelijke toets

De meeste energie werd gestoken in 
een kwalitatief hoogstaande toets. Drie 
(in plaats van de klassieke vier) goed 
doordachte practica en een theoretisch 
examen met 90 vragen waarbij stellin-
gen op hun juistheid moesten beoor-
deeld. 

Google translate wordt alsmaar be-
ter, zodat het vertalen (wat is dat En-
gels van die Britten goed) liep als een 
fluitje van een cent/penny. Het theore-
tisch examen, dat sinds enkele jaren 
op computer wordt afgenomen, spaart 
dan weer kopiekosten en verbetertijd. 
Toch willen veel studenten ook beschik-
ken over een Engelse versie, wat bij de 
practica in eerste instantie niet voorzien 
was en dus onverhoopt voor extra kos-
ten zorgde.

Het theoretisch examen was een parel-
tje qua lay-out. Schitterend, een dikke 
pluim waard: een scherm doorspekt 
met foto’s, grafieken en tekeningen, een 
lust voor het oog. Veel (teveel) vragen 
verwezen naar Britse onderzoekers, 
overzeese gebieden en situaties waar-
door men zich ernstig kan afvragen of 
er überhaupt wel onderzoek buiten het 
Verenigd Koninkrijk gebeurt. In ieder 

geval zullen ze het geweten hebben: Bri-
tannia rules the waves! De Brexit-onder-
handelaars wezen gewaarschuwd...

Doordat de praktische testen slechts 3 
practica van elk 2 uur omvatten, komt de 
aandacht meer te liggen op de vaardig-
heden en het redeneringsvermogen en 
speelt de tijdsfactor minder mee.  
Het plantenpracticum testte hoe vaardig 
je bent in observeren en analyseren van 
bloemen, wortels, zaad en embryo’s. Op 
basis van zelfgemaakte preparaten van 
de stengel moest de vasculaire structuur 
van de stengels afgeleid worden.
Het practicum dierkunde omhelsde een 
dissectie van een larve van een brom-
vlieg - microchirurgie eigenlijk - waarbij 
het kloppend dorsaal vat van de ver-
doofde larve bloot komt te liggen. Na-
dien moest een experiment uitgewerkt 
worden om de impact van drie farma-
cologische stoffen op het dorsaal vat te 
vergelijken.
In de test biochemie dienden de deel-
nemers een patiëntgeschiedenis te ana-
lyseren door middel van bloedmarker-
kenmerken, enzymkinetiek en erfelijke 
eigenschappen van een genetische aan-
doening.

De resultaten

In de top 3 vinden we naast een Chinees 
op de 1e plaats, een student van de Ver-
enigde Staten op de 2e en een studente 
van Singapore op de 3e plaats. 
China behaalde in het totaal 3 gouden 
en 1 zilveren medaille, net zoals Singa-
pore. De Verenigde Staten namen zelfs 
4 gouden medailles mee naar huis. Toch 
gaan ook 7 gouden medailles naar Euro-
pese laureaten.
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door de werkgroepleider (lesgever) 
bepaald. Zoals jullie weten is 20 à 
25 een werkbaar aantal, wij stellen 
dit ook voor aan de werkgroeplei-
ders. Maar soms wenst een werk-
groepleider niet meer dan 12 of 15 
deelnemers. 

• We vragen aan alle werkgroep 
leiders en lezinggevers of ze het 
materiaal (cursus, werkbladen, PP-
presentatie…) willen vrijgeven zo-
dat het gepubliceerd kan worden 
in een jaarboek of op de websites 
van de respectieve lerarenvereni-
gingen kan worden geplaatst. Som-
mige werkgroepleiders wensen ech-
ter hun materiaal niet vrij te geven 
waarvoor alle begrip.

• Omdat wij te gast zijn aan een uni-
versiteit, moeten wij ons ook houden 
aan de ‘huisregels’, vb. het gebruik 
van recycleerbaar n wegwerpma-
teriaal, bewegwijzering, parking…. 
We plaatsen waar mogelijk extra 
pijlen en borden, maar we gaan er 
toch van uit dat een leraar, leraar 
zijnde, zijn ‘plan’ kan trekken. Er is 
trouwens steeds iemand aanwezig 
aan de infobalie, waar je terecht kan 
met vragen.

• Last but not least, een warme op-
roep aan alle leraren: heb je een 
leuk idee voor een practicum of een 
lessenreeks? Wees niet beschei-
den, kom er mee naar buiten en 
deel je ideeën en materiaal met an-
dere collega’s. 

Marleen Van Strydonck
Congrescoördinator

Olympische Spelen van de Biologie

Geen ver exotisch oord maar Good Old 
England was dit jaar het toneel van de 
28e Internationale Biologieolympiade 
(IBO). 

De mooie campus van de Universiteit 
van Warwick - Coventry (UK), gelegen 
in Shakespeare Country, was de locatie 
voor deze Olympische spelen van de 
Biologie.

Deze Olympiade bracht 241 jongeren 
bijeen, uit 65 landen van over de gehele 
wereld, die net hun secundair onder-
wijs achter de rug hebben.  Vier landen 
moesten onverhoopt verstek laten gaan, 
omwille van visum- en andere proble-
men (Egypte, Irak, Iran en Syrië). 

Elk land mag vier deelnemers sturen die 
laureaat zijn van de selectieproeven in 
hun land. 

Voor België waren dit twee Nederlands-
taligen, Margot Nollet van het GO! 
Atheneum van Oudenaarde, en Lorijn 
De Vrieze van het Guldensporencollege 
te Kortrijk, en twee Franstaligen, Lionel 
Mozin van het Collège Saint-Hadelin te 
Visé, en Lilian Demolin van de Ecole 
du Futur te Mons. 

Een eenvoudige openingsceremonie 
zette de toon met de Coventry Youth 
Marching Band, doedelzakspelers van 
de Standard Triumph Pipe band, die 
meer decibels dan muziek produceer-
den, een Welsh mannenkoor en de 
Noord-Ierse Freeman School of Dance.
Dat er zuinig moest omgesprongen wor-
den met de karige centen, werd niet 
verhuld. Logies en catering op de uni-
versitaire campus, waar alle basisbe-
nodigdheden voorhanden zijn, spaart 
overbodige hotelkosten. Het aantal gid-
sen en vrijwilligers was beperkt. De tra-
ditionele dagelijkse IBO-krant werd ver-
vangen door een blog en de IBO Daily 
News op YouTube, wat spijtig genoeg 
onvoldoende werd gecommuniceerd. 
Ook geen fotoboekje met vermelding 

Het Belgische team (Internationale Biologie Olympiade 2017) bij het vertrek uit Coventry: 
(v.l.n.r.) Marleen Van Strydonck (coördinator IBO Vlaamse Gemeenschap), Lilian Demolin 

(laureaat), Ingrid Vandenborre (jurylid), Lionel Mozin (bronzen medaille), Hugo Vandendries 
(jurylid), Margot Nollet (laureaat), Michaël Terzo (jurylid), Lorijn De Vrieze (laureaat), Gérard 

Cobut (coördinator IBO Franstalige Gemeenschap).

van deelnemers en jury, wat wel een 
handig instrument is om snel mensen 
te leren kennen. Een slotceremonie met 
de medaille uitreiking, zonder al te veel 
Pomp and Circumstance maar wel met 
Britse flair, verliep tijdens het afscheids-
diner. Een glaasje om te klinken op de 
behaalde medailles of het verdriet weg 
te spoelen, ontbrak, wat de soberheid 
ten goede komt.

Toch liet Dr. Norma Broadbridge, 84 jaar 
en Member of the Most Excellent Order 
of the British Empire (MBE) en Fellow 
of the Royal Society of Biology (FRSB), 
stichter van de Britse Nationale Biologie 
Olympiade en bevlogen lid van het orga-
nisatiecomité van de 28th IBO, het niet 
aan haar hart komen. 


