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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 en het KBIN.

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
Marleen Van Strydonck (Officieel Onderwijs)
Te Boelaerlei 119 bus 1 - 2140 Borgerhout
E-mail: voorzitter@vob-ond.be

Ondervoorzitter
Ignace Nerinckx (Vrij Gesubsidieerd Onderwijs)
Muizenhoekstraat 37 - 2812 Muizen
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:
https://vob-ond.be/VOBinfo/Lidmaatschap/lid.html

Ledenadministratie: 
E-mail: ledenadministratie@vob-ond.be
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Downloaden van artikels  
Jaarboek

Op onze wesite kan je alle artikels van-
af 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. Vb. XXXXXXX 
voor een artikel uit XXXXXXXX.
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Mededelingenblad van de Vereniging voor het Onderwijs in de Biologie,de Milieuleer en de Gezondheidseducatie- vzw

geven de bestuurders ontlasting voor 
het boekjaar 2018.

5. Functies bestuur

Er zijn geen bestuurswijzigingen. 

6. Varia

• Geen duidelijkheid waar de 
EUSO-2020 zal doorgaan aan-
gezien de Slovaakse overheid 
dit evenement niet verder wil 
financieren. Hierdoor kunnen de 
organisatoren de aangegane ver-
bintenissen niet nakomen. 

                                          
      bron: @pickover op twitter
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Welke ook de geografische coördinaat, 
er is altijd chemie tussen biologie en 
fysica…

Een nieuw schooljaar komt eraan en 
je kan weer uitkijken naar het Vlaams 
Congres van Leraars Wetenschappen. 

De 25ste  (!)editie gaat door aan de KU 
Leuven, campus Arenberg III, Celestij-
nenlaan 200F, op zaterdag 16 novem-
ber 2019.

Zoals elk jaar kan je kiezen uit een 
aantal lezingen waarin nieuwe ideeën 
en inzichten in een specifiek vakge-
bied worden toegelicht en verduidelijkt. 
Daarna heb je de keuze uit een hele 
reeks vakgebonden of vakoverstijgen-
de werkgroepen met ideeën en materi-
alen direct in de klas toepasbaar. 

Op de didactische beurs vind je de 
nieuwste uitgaven van school- en 
handboeken en de laatste snufjes op 
gebied van didactisch materiaal.

Vanaf 1 september staat het program-
ma op www.congreswetenschappen.
be. Inschrijven kan uitsluitend elek-
tronisch via voorgaande website en 
dit vanaf 5 september. We geven je 
hiermee iets meer tijd om vooraf te 

overleggen met collega’s binnen de 
vakgroep. Op 17 oktober (23:59) wor-
den de inschrijvingen afgesloten. 

Net als vorig jaar wordt het congres 
georganiseerd door drie lerarenvereni-
gingen, nl. VOB-vzw (leraren biologie), 
VeLeWe-vzw (leraren wetenschappen) 
en VLA-vzw (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.

     
Sfeerbeeld didactische beurs 

8 dec. ‘18 Vergadering uitgebreid bestuur (KBIN-Brussel))
30 jan. ’19 1e ronde VBO (Vlaamse BiologieOlympiade) in de deelnemende scholen
20 feb. ‘19 2e ronde VBO (UGent)
23 feb. ‘19 Stage EUSO (HOWEST-Brugge)
28 feb. ‘19 Eerste ronde Junior Olympiade Natuurwetenschappen (JON) in de scholen
23 maart ‘19 Vergadering uitgebreid bestuur (KBIN-Brussel)
8 - 11 april ‘19 Stage finalisten VBO (KU Leuven)
27 april ‘19 Tweede ronde JON (KU Leuven)
27 april ‘19 Finale VBO (UGent)
4 - 11 mei ‘19 EUSO (Almada - Portugal)
26 mei ‘19 Proclamatie Vlaamse Olympiades Natuurwetenschappen + Geografie + 

huldiging EUSO-laureaten (KU Leuven)

3. Financieel verslag door de penningmeester (Emiel Van Damme)

De penningmeester overloopt in detail de inkomsten en uitgaven voor het boekjaar 
2018. Ook wordt de begroting van inkomsten en uitgaven besproken.

Beknopt overzicht van de grootboekbalans:

Inkomsten Uitgaven
Activiteiten 1.100,00 activiteiten 5.615,23
EUSO 6.120,01 administratie 3.794,70
Financiële opbrengsten 25,24 bestuursvergaderingen 673,20
Foutieve storting 35,35 Bio publicatie 1.881,62
Lidgelden 15.280,00 Jaarboek 6.076,53
Verenigingsopbrengsten 1,00 Terugbetaling lidgelden 32,00
Terugbetaling voorschotten IBO 212,76 VBO-IBO 3.501,15

verenigingskosten 1.335,06
Totaal 22.774,36 Totaal 22.909,49

Documenten (B + C) worden getekend door de pennigmeester en de secretaris en 
zullen bij kamer van koophandel neergelegd worden.

4. Ontlasting van de bestuurders door de vergadering

Financieel verslag/balansen worden goedgekeurd door de aanwezige leden en ze 
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Dankzij deze financiële ondersteuning 
en de onbezoldigde inzet van de be-
stuursleden van de lerarenverenigin-
gen kunnen we het inschrijvingsgeld 
nog altijd laag houden; vanaf dit jaar 
bedraagt het evenwel 60 euro. De vas-
te kosten, zoals het drukken van het 
congresboek, de maaltijden en de ver-
plaatsingsvergoeding voor de werk-
groepleiders, worden namelijk elk jaar 
ook hoger.

Voor dit bedrag kan je nog altijd een 
lezing en 3 werkgroepen volgen en 
de beurs bezoeken. Daarnaast krijg je 
nog een congresboek, lunch, koffie en 
hapje-tapje. Voor VOB- en VeLeWe-
leden is het lidgeld voor het volgen-
de kalenderjaar bovendien inbegre-
pen in dit bedrag. 
Het lidgeld van VLA ligt iets hoger dan 
dit van VOB en VeLeWe; deze leden 
worden na het congres gecontacteerd 
door de vereniging om het resterende 
deel van hun lidgeld voor het volgende 
kalenderjaar te betalen.

Wat komt er zoal kijken bij het plan-
nen en organiseren van dit con-
gres?

Het congres wordt georganiseerd door 
bestuursleden van VOB, VeLeWe en 
VLA. Zij starten in maart/april met het 
zoeken naar interessante werkgroe-
pen en boeiende sprekers. Zij doen 
hiervoor een beroep op hun ‘connec-
ties’ in de universitaire wereld, op de 
pedagogische begeleiding en op leer-
krachten. Waar mogelijk wordt er in-
gespeeld op vragen uit vorige congre-
sedities. Vanaf juli wordt de informatie 
van de werkgroepen verzameld en op 
de website geplaatst; deze informatie 

is beschikbaar vanaf 1 september. In-
schrijven gebeurt ook en enkel via de 
website. 

De inschrijvingen worden afgesloten 
op 17 oktober omdat het samenstel-
len van het congresplan voor elke in-
dividuele deelnemer een hele klus is. 
Werkgroepen die niet maximaal bezet 
zijn, worden maar 1 of 2 keer in plaats 
van 3 keer geroosterd en er zijn werk-
groepen die 2 uur duren. Het manu-
eel schikken van drie werkgroepen, 
maaltijd en beursbezoek per deelne-
mer over de vijf beschikbare tijdsloten 
vraagt zo’n twee volle dagen werk voor 
2 personen…

Op de vooravond van het congres wor-
den met hulp van vrijwilligers uit (het 
bestuur van) de lerarenverenigingen 
en met jobstudenten de congrestas-
sen gevuld, de beurs opgebouwd en 
een deel extra bewegwijzering aange-
bracht. Ook het onthaal op de dag zelf 
wordt door vrijwilligers en bestuursle-
den verzorgd en dit - zoals eerder al 
gezegd - volledig onbezoldigd.

  Workshop 

Het aantal deelnemers dat per keer 
een werkgroep kan volgen, wordt 
door de werkgroepleider (lesgever) 

Verslag Algemene vergadering
VOB-vzw (1 juni 2019)

Locatie: Zwin Natuur Park

Aanwezig: Vik Casteels, Diederik 
D’Hert, Pieter Gijbels, Serge Piette, 
Victor Rasquin, Nathalie Revis, Patri-
cia Sieuw, Emiel Van Damme, Hugo 
Vandendries, Marleen Van Strydonck, 

Verontschuldigd: Peter Cauwen-
berghs, Ignace Nerinckx

VERLOOP VAN DE VERGADERING

1. Opening en verwelkoming van 
alle leden door de voorzitter (Mar-
leen Van Strydonck).

De voorzitter meldt dat de statuten 
moeten herzien worden vooraleer de 
nieuwe wetgeving in voege treedt (in 
principe vóór 2024), omdat dan in de 
statuten moet verwezen worden naar 
de nieuwe wetgeving. 

Aan deze herziening kunnen dan 
eventueel een aantal andere wijzigin-
gen gekoppeld worden. Bijvoorbeeld: 
de jaarvergadering koppelen aan het 
congres wetenschappen, om op die 
manier meer leden naar de jaarverga-
dering te krijgen. 

VeLeWe is gecontacteerd met de 
vraag om samen te werken en/of te fu-
sioneren. Dit wordt vervolgd.

Registratie UBO (Ultimate Beneficial 
Owner) is uitgevoerd.

Ledenbestand: ongeveer 900 dit is 
een status quo t.o.v. de laatste jaren. 

We komen wel van 1200 leden.

Oproep om te zoeken naar nieuwe 
bestuursleden. Idee zou zijn dat deze 
een tijdje parallel zouden kunnen mee- 
volgen met doorgewinterde bestuurs-
leden om dan een taak naar keuze 
over te nemen.

Nieuwe eindtermen eerste graad zijn 
goedgekeurd. De tweede en derde 
graad zijn in behandeling bij valide-
ringscommisies. Specifieke eindter-
men worden volgend schooljaar be-
sproken. Nathalie Revis en Serge 
Piette zullen deel uitmaken van deze 
commissies.

Een zekere problematiek/bezorgdheid 
bij leerkrachten eerste graad schijnt 
zich vooral te stellen i.v.m. de gehan-
teerde terminologie. Voorstel: een 
korte samenvatting/verklaring in Bio 
plaatsen.

2. Activiteitenverslag door de secre-
taris (Nathalie Revis).

De secretaris breng een overzicht van 
alle activiteiten georganiseerd of me-
de-georganiseerd door de vereniging.

Datum Activiteit

2 juni ‘18 Jaarvergadering + vergade-
ring uitgebreid bestuur
(Mechels rivierengebied)

15-22 juli ‘18 29e IBO - Teheran (Iran)
20 okt. ‘18 Finale selectieproef EUSO 

(V.U.B.)
17 nov. ‘18 24e Vlaams Congres 

Leraars Wetenschappen 
(KU Leuven)
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bepaald. Zoals jullie weten is 20 à 25 
deelnemers een werkbaar aantal. Wij 
stellen dit dan ook voor aan de werk-
groepleiders, maar soms wenst een 
werkgroepleider een kleinere groep 
van 12 of 15 deelnemers. 
We vragen aan alle werkgroepleiders 
en lezinggevers of ze het materiaal 
(cursus, werkbladen, PowerPoint-pre-
sentatie…) willen vrijgeven zodat het 
gepubliceerd kan worden in een jaar-
boek of geplaatst op de websites van 
de respectieve lerarenverenigingen. 
Sommige werkgroepleiders wensen 
echter hun materiaal niet vrij te geven.

Hapje-tapje 

Het congres doet ‘De Ronde van 
Vlaanderen’: we zijn telkens twee jaar 
na elkaar te gast in een andere provin-
cie. In 2019 strijken we opnieuw neer 
in Vlaams-Brabant (Leuven), in 2020 
en 2021 is Oost-Vlaanderen (Gent) 
aan de beurt.

Omdat wij te gast zijn aan een univer-
siteit, moeten wij ons ook houden aan 
de ‘huisregels’, zoals het gebruik van 
recycleerbaar ↔ wegwerpmateriaal,  
bewegwijzering, parking… 

Waar mogelijk plaatsen we extra pij-
len 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 info-
balie waar je terecht kan met vragen.

Last but not least, een warme oproep 
aan alle leraren: heb je een leuk idee 
voor een practicum of een lessen-
reeks? Wees niet bescheiden, kom er 
mee naar buiten en deel je ideeën en 
materiaal met andere collega’s. 

Marleen Van Strydonck
Congrescoördinator

Biologie op het water

Vaar mee met de milieuboot in de 
provincie Antwerpen

Van 4 september tot 25 oktober 2019 
vaart de milieuboot door de provincie 
Antwerpen! 

Vaar mee met je klas, collega’s, vrien-
dengroep of familie en leer de Kempen-
se kanalen Dessel-Turnhout-Schoten 
& Bocholt-Herentals en het Albertka-
naal kennen vanop het water. Na deze 
milieuboot-ervaring zal het waterleven 
in de provincie Antwerpen nauwelijks 
nog geheimen voor jou hebben. 

het bezoek aan het National Memorial 
Park (Ópusztaszer) leerden ze – let-
terlijk - het klappen van de zweep; de 
daguitstap naar Boedapest toonde hen 
de hoogtepunten van de hoofdstad en 
een halve dag genieten in het aqua-
park vlakbij zorgde voor de broodno-
dige afkoeling.

 

De juryleden mochten genieten van 
een paardenshow en een lekkere Hon-
gaarse maaltijd.

Met dank aan …

In naam van het organisatiecomité van 
de Vlaamse biologie olympiade willen 
wij hierbij nog speciaal de leerkrachten 
biologie bedanken die elk jaar opnieuw 
hun leerlingen weten te motiveren 
voor, voorbereiden op en begeleiden 
bij de olympiade. 

De organisatie van de nationale prese-
lecties is mogelijk dankzij de logistieke 
steun van de universiteiten en het se-
cretariaat van de Vlaamse Olympiades 
voor Natuurwetenschappen aan de 
K.U. Leuven en van de Vereniging van 
de leraren Biologie (VOB). 

Daarnaast is er de financiële steun 
van de minister van Financiën, Innova-

tie en Media via het actieplan Weten-
schappen. 

Ook het ministerie van Onderwijs komt 
financieel tussenbeide voor de inschrij-
vingen en transportkosten voor deel-
name aan de Internationale OIympia-
des. 

Contact: 

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

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

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

Voorbeeldvragen: 
http://www.ibo-info.org/ibo-results-and-awards

Medaillewinnaars IBO 2019:
http://results.ibo2019.org/FINAL%20SCO-
RES%20IBO2019.pdf
 
Info over de Vlaamse Biologie Olympiade: 
http://www.vonw.be/biologie
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Een ervaren lesgever loodst je aan 
dek langs de interessantste plekjes op 
het kanaal en in het labo onderzoek je 
de waterkwaliteit en je komt ook te we-
ten waarom integraal waterbeheer zo 
belangrijk is.  

                                        © De Milieuboot

Ook de klimaatverandering komt uit-
gebreid aan bod. Kortom ideaal voor 
een educatieve tocht met je klas in de 
voor- of namiddag, die bovendien ook 
nog voldoet aan bepaalde eindtermen, 
onder andere voor biologie.
Schrijf je vlug in via https://www.mi-
lieuboot.be/inschrijf_formulier.php en 
beleef een onvergetelijk en leerrijk 
milieu-avontuur. 

De tocht kost 4 euro voor leerlingen; 
per 15 leerlingen is er 1 begeleider 
gratis. Volwassenen betalen 8 euro. 
Weekdagen zijn voorbehouden voor 
de scholen en in weekends is iedereen 
welkom! 

Szeged (Hongarije), 14 tot 21 juli 2019: 
de 30ste Internationale Biologie Olympi-
ade (IBO) verwelkomt 285 jongeren uit 
72 landen.

De Internationale Biologie Olympiade 
is een wedstrijd voor leerlingen uit het 
secundair onderwijs waarbij hun vaar-
digheden in het analyseren en oplos-
sen van biologische problemen, al dan 
niet in een experimentele context, ge-
test worden.

Overzicht van de resultaten IBO 2019

Plaats Naam Land Medaille Score

1 Lingfeng Pen China goud 152,84

32 Kai-Na Chiu Chinese Taipei zilver 124,13

87 Christoph Doktor Germany brons 109,46

173 Uladzislau Palichenka Belarus brons 95,1

195 Miro Cnops Belgium merit 90,93

215 Leonie De Vrieze Belgium  — 87,43

222 Nahida Harim Belgium  — 86,02

248 Elena Lacroix Belgium  — 77,61
285 Iskanadarova Ghiyosiddinovna Tajikistan  — 46,02

Interpretatie van onze resultaten

De resultaten van onze deelnemers, 
die dan wel tot het kruim van onze toe-
komstige wetenschappers behoren, 
leverden geen medailles op, maar ver-
dienen toch een terecht applaus. 

Als leerlingen van een algemeen se-
cundair onderwijs, waar maximaal 
twee uur biologie per week in het les-
senpakket is opgenomen, houden ze 
stand naast leerlingen met een veel 
grotere wetenschappelijke bagage uit 
gespecialiseerde wetenschapsscho-
len waar het aantal uren biologie 6 à 9 
uur per week kan bedragen. 

Zelfs met een doorgedreven vakinhou-
delijke training is dit op korte tijd niet 
in te halen. Het zelfstandig instuderen 
van cursusmateriaal en een intense 
training van vier dagen tijdens de 
paasvakantie blijken onvoldoende.

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.

Wat sociale vaardigheden en open-
heid voor andere culturen betreft heb-
ben onze laureaten zich als echte 
kampioenen gedragen. 

Voor het eerst leeftijdsgenoten ont-
moeten 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 hori-
zonten en verruimt hun wereldbeeld 
meer dan om het even welke cursus.

Cultureel programma

Uiteraard mogen we niet vergeten dat 
naast al dat ‘brainwork’ er ook een 
portie cultuur en ontspanning op het 
programma staat tijdens een interna-
tionale olympiade.

Kennismaken met Szeged gebeurde 
onder de vorm van een zoektocht, 
gewapend met waterpistolen; tijdens 

Brno (voormalig Tsjechoslo-
vakije), mei1989:
België, Bulgarije, Duitse De-
mocratische Republiek, Polen, 
Sovjet-Unie en Tsjechoslova-
kije leggen de basis voor de 
Internationale Biologie Olym-
piade.
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De IBO brengt getalenteerde jongeren 
samen, daagt hen uit om het beste van 
zichzelf te geven en stimuleert hun 
interesse in biologie, hun inventiviteit, 
creativiteit en doorzettingsvermogen. 
Daarnaast is het sluiten van vriend-
schap over de grenzen van etnici-
teit, geloof en gender een belangrijke 
meerwaarde die hen kan helpen in hun 
verdere wetenschappelijke carrière.

Alle deelnemers hebben al verschil-
lende selectieproeven overleefd en 
zijn laureaat van de nationale biologie 
olympiade van hun land. Ieder land 
mag de vier beste laureaten, het kruim 
van hun toekomstige wetenschappers, 
afvaardigen.

België werd vertegenwoordigd door de 
twee Nederlandstalige laureaten van 
de Vlaamse Biologie Olympiade, Miro 
Cnops van het Freinetatheneum 
De Wingerd te Gent, en Leonie De 
Vrieze van het Guldensporencollege 
Kaai te Kortrijk; voor het Franstalige 
landsgedeelte waren dit Nahida Ha-
rim van de Ecole du Futur in Mons en 
Elena Lacroix van het Athénée royal 
Air Pur te Seraing. 

Zij werden vergezeld door de Belgi-
sche leden van de internationale jury 
die als taak hebben de vragen te verta-
len uit het Engels naar de moedertaal 
van de deelnemers en de toetsen voor 
en na de competitie te evalueren.

Het voltallige Belgische team
v.l.n.r.: Michaël Terzo (jurylid), Miro Cnops (merit), Hugo Vandendries (jurylid), Leonie 

De Vrieze, Elena Lacroix, Emilie Etoundi (jurylid), Nahida Harim, Marleen Van Strydonck 
(coördinator IBO Vlaamstalige gemeenschap), Gérard Cobut 

(coördinator IBO Franstalige gemeenschap)

Toetsen

Op dinsdag kregen onze studenten 4 
praktische toetsen voorgeschoteld van 
elk 1,5 uur. Door allerlei omstandighe-
den liepen de wachttijden tussen de 
practica op zodat de laatste reeks pas 
kon starten om 20u ’s avonds!.

Onze laureaten zullen na hun praktijk-
examen wellicht hun voedingsgewoon-
ten wijzigen…

Ze hebben immers met dunnelaag-
chromatografie de suikers in honing 
geanalyseerd en de verschillende 
zetmeelkorrels onder microscoop ge-
kleurd en ontleed. Ook hebben ze met 
behulp van methyleenblauw een leven-
de elektrochemische cel opgebouwd 
en de elektrodepotentiaal gemeten.

Een kippenvleugeltje en -nek zullen ze 
voorgoed met andere ogen bekijken na 
hun grondig onderzoek. Zeg nu zelf: 
als je alle uitsteeksels, gewrichtsknob-
bels en de beweging van de gewrich-
ten samen met het ruggenmerg van 
een kippennek hebt geanalyseerd en 
je hebt onderzocht wat er gebeurt met 
de spieren, botten en gewrichten van 
een kippenvleugel bij beweging, dan 
bestaat er geen gewone kip meer.

Misschien zullen ze na dit practicum 
ook gezonder gaan leven. Ze hebben 

met eenvoudige glucosemeters het 
suikergehalte van verschillende oplos-
singen gemeten en de invloed van de 
temperatuur op de meting nagegaan. 
Het onderzoek van knock-out genen 
voor antibioticumresistentie, gemaakt 
met CRISPR-Cas9, kan daarbij ook 
helpen. 

Met behulp van het ‘Geneious Prime’ 
simulatieprogramma onderzochten ze 
evolutionaire problemen van bacteri-
ele resistentie en gevoeligheid voor 
antibiotica. Onze laureaten konden 
zich deze hedendaagse bio-informati-
ca vooraf eigen maken met een gratis 
proefversie. Daarna bepaalden ze met 
een ander simulatieprogramma welke 
hersenneuronen verantwoordelijk zijn 
voor het waarnemen van beweging en 
ruimtelijke positie van de beweging bij 
ratten.

Anders dan de vorige (5) jaren werd de 
theoretische toets niet digitaal maar op 
papier afgenomen en keerde men te-
rug naar een mengeling van verschil-
lende vraagtypes: meerkeuzevragen, 
waar/onwaar vragen, berekeningen, 
gegevens- en grafiekanalyse, invul- en 
sorteervragen, allemaal voornamelijk 
gericht op het testen van inzicht. 

Alle aspecten van de actuele biologie 
komen hierbij aan bod: celbiologie, 
moleculaire biologie en biochemie, ge-
netica, populatiegenetica en evolutie, 
fysiologie en anatomie van dieren en 
planten, ecologie, ethologie en biosy-
stematiek… De deelnemers kregen  
twee reeksen van telkens een 100-tal 
vragen voorgeschoteld: één reeks in 
de voormiddag en één in de namid-
dag, te beantwoorden in telkens 3 uur. 
Een beetje hoog gegrepen voor onze 
laureaten!


