
VOB - Jaarboek 2015

153

ZILVEREN JUBILEUM VAN DE INTERNATIONALE 
BIOLOGIEOLYMPIADE

 
Hugo Vandendries Dr.Sc.

Coördinator IBO 
(Vlaamse Gemeenschap)

ONTSTAAN

Aangezet door de positieve ervaringen van internationale olympiades in wiskunde, che-
mie en fysica groeide het idee om ook voor biologie een internationale olympiade op te 
starten. Daarbij kon men steunen op de ervaringen van Polen en Tsjecho-Slowakije die al 
enkele jaren (1985-1989) gezamenlijk een biologie olympiade organiseerden, een Inter-
nationale Biologie Olympiade (IBO) avant la lettre. Het was de UNESCO die Tsjecho-
Slowakije aanzette om het initiatief te nemen. Zo kreeg Herman Snoeck  in 1989 op een 
UNESCO-vergadering de uitnodiging om een waarnemer naar de biologie-olympiade 
in Tsjecho-Slowakije te sturen. Dr. Michel Asperges en Dr. Patrick Reygel trokken naar 
Praag en Brno, niet toevallig de stad waar Mendel zijn erfelijkheidsexperimenten uit-
voerde, waar ze de enige vertegenwoordigers waren van een Westers land en als echte 
vips werden behandeld. En op die wijze werd ons klein landje één van de 6 stichters van 
de IBO. 

 
België, hier vertegenwoordigd door Dr. M. asperges en Dr. P. Reygel (midden),  

was het enige Westers land onder de 6 stichters van de IBO (Brno, 1989). 
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Samen met de Duitse Democratische Republiek (DDR) en Oost-Europese landen zoals 
Polen, Bulgarije, Tsjecho-Slowakije en de Sovjet Unie, organiseerden ze in 1990 een 
eerste IBO in Oloumouc (Tsjecho-Slowakije). Als je de namen van enkele van die landen 
(Tsjecho-Slowakije , DDR, Sovjet Unie) analyseert, besef je dat wat we hier neerschrij-
ven, geschiedenis is. 

Gezien de ervaring van Tsjecho-Slowakije was het evident het coördinatiecentrum te ves-
tigen in Praag aan het National Institute for Children and Youth, dat tot het Ministerie van 
Educatie behoorde. 

Jaarlijks wordt nog steeds een Advisory Board gehouden in Praag, waar de organisatoren 
van de voorbije IBO’s informatie doorgeven aan hen die de komende IBO’s zullen orga-
niseren.

WAT IS DE IBO?

De IBO is een jaarlijkse internationale competitie die bestaat uit 
theoretische testen en praktische proeven voor het vak biologie, 
de Olympische spelen voor biologie, zeg maar. De doelstellin-
gen van de Internationale Biologie Olympiade zijn drieledig: ge-
talenteerde jongeren opsporen om hun talent voor wetenschap te 
laten ontwikkelen; jongeren van over de hele wereld met dezelf-
de passie bijeenbrengen en wetenschappelijke carrières promo-
ten. 

Ieder deelnemend land mag vier kandidaten afvaardigen Die moeten laureaat zijn van 
de nationale biologie olympiade van hun land. Dat we te doen hebben met de wereldtop 
van de toekomstige wetenschapsstudenten is duidelijk: de deelnemers hebben immers al 
verschillende selecties (meestal 3) in hun land doorlopen. Het gaat om leerlingen die het 
secundair onderwijs al dan niet volledig hebben doorlopen, maar nog geen hogere studies 
hebben aangevat. Men kan maximaal twee maal deelnemen.

Hoe de nationale biologie olympiades verlopen en welke selectieprocedure ieder land 
toepast, is beschreven op de website van de IBO (http://www.ibo-info.org/countries). 
Op de bladzijde hiernaast zie je selectieprocedure voor de Vlaamse biologie olympiade  

Ieder jaar is een ander land gastheer. In 2001 was dit België. Het gastland stelt het examen 
samen, gebaseerd op hun eigen inbreng en op ingestuurde vragen van de deelnemende 
landen. De internationale jury, voorgezeten door een chairman, evalueert het examen en 
draagt de eindverantwoordelijkheid. Die jury, professoren en experts van de deelnemende 
landen, vertaalt eveneens de testen naar de moedertaal van de deelnemers. 

Een panel experts van het gastland licht de praktijktoetsen toe en beantwoordt vragen om-
trent de theoretische test. Sinds 2008 wordt  een sub-jury verkozen, die de week vooraf-
gaand aan de IBO, het examen doorlicht op taal- en inhoudelijke problemen om zodoende 
de discussies en het nachtelijk vertaalwerk in te perken.
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Selectieprocedure Vlaamse biologie Olympiade

In Vlaanderen verloopt de eerste ronde online op hetzelfde tijdstip in de deelne-
mende scholen onder verantwoordelijkheid van de schoolverantwoordelijke. Die 
handelt volgens de gekregen instructies van het organisatiecomité olv Prof. M. 
Crauwels. De vragenwerkgroep, sinds 2007 onder de drijvende kracht van Ben-
jamien Moeyaert (laureaat in 2005) stelt de toets samen, bestaande uit meerkeu-
zevragen, waaronder een aantal moeilijkere, discriminerende vragen.  

De honderd beste leerlingen worden geselecteerd voor de tweede ronde (sinds 
2008). Waar in de eerste selectie werd getest op basiskennis en inzicht gaat het 
in de tweede ronde vooral om inzet en motivatie. De kandidaten zullen heel wat 
tijd moeten steken in het zelfstandig verwerken van (een grote hoeveelheid) in-
formatie die hen wordt toegestuurd. Het gaat om onderwerpen uit verschillende 
disciplines van de biologie. De onderwerpen zijn niet willekeurig gekozen: het is 
leerstof die uitvoeriger aan bod komt in de Internationale Biologie Olympiade dan 
in onze leerplannen biologie en zeker van pas komt bij latere wetenschappelijke 
studies. De inzet van de leerlingen is dan ook geen maat voor niets. 

Na een toets met verschillende types vragen worden 15 kandidaten weerhouden 
voor de eindronde, die volgens een beurtrol doorgaat aan een van de Vlaamse 
universiteiten. De 15 finalisten mogen deelnemen aan een vierdaagse stage tij-
dens de paasvakantie, waarna de eindtoets volgt. 

De eindtoets bestaat  uit een theoretisch deel (35 meerkeuzevragen) over bio-
technologie, bio-statistiek, ecologie, fysiologie en populatiegenetica. In het prak-
tische deel worden de microscopie-vaardigheden en kennis van plantenanato-
mie getest; het determineren van ongewervelde dieren is het tweede luik van het 
practicum. Theorie en praktijk, net zoals op de Internationale Olympiade.

De twee topscoorders van deze eindronde mogen, samen met de twee Frans-
talige laureaten, België vertegenwoordigen op de Internationale Biologie Olym-
piade.

Onze deelname aan de Internationale Biologie Olympiade is mogelijk dank zij 
de financiële steun van de Vlaamse overheid en onze sponsors, de logistieke 
steun van de Vlaamse universiteiten en speciaal van de universiteit waar het 
secretariaat is gevestigd (eerst aan het Limburgs Universitair Centrum olv Prof. 
E. Onkelinx, de huidige Universiteit Hasselt, sinds 2007 aan de KU Leuven olv 
Prof. L. Van Meervelt), de inzet van talrijke leerkrachten biologie en de motivatie 
van de betrokken leerlingen.

In de proeven komen alle domeinen van de biologie aan bod, zogezegd op het niveau 
van het secundair onderwijs, maar meestal het bachelor niveau waardig! Momenteel is 
de procentuele verdeling van de toetsvragen over de diverse disciplines van de biologie 
als volgt:  
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discipline toetsvragen IBO (%)

dierkunde: anatomie en fysiologie

celbiologie, moleculaire biologie en microbiologie 

genetica, populatiegenetica en evolutie

plantkunde: anatomie en fysiologie  

ecologie    

ethologie

biosystematiek

25

20

20

15

10

5

5

Aandeel (in %) van de toetsvragen over de verschillende disciplines van de biologie

Het klassieke verloop van de Internationale Biologie Olympiade, die een week in beslag 
neemt, maakt duidelijk dat niet enkel toetsen aan bod komen, maar dat de kandidaten 
ook een cultureel en sociaal programma aangeboden krijgen, op maat van het gastland. 

Dag Laureaten Jury

0 aankomst en registratie

1
aankomst en registratie 

namiddag : openingsceremonie

2
kennismaking

discussie en vertaling practicum
bezoek en info labo uitrusting

3 PRAKTIJKEXAMEN
VM: discussie en vertaling theoretische test

NM: excursie

4 excursie discussie en vertaling theoretische test 

5 THEORIE-EXAMEN excursie

Avond: ontmoeting Studenten en Jury 

6
VM: vrije tijd  vergadering van de coördinatoren

NM: excursie controleren en afwerken resultaten

7

VM: vrije tijd VM: educatieve sessie (sinds 2013)

NM: slotceremonie en proclamatie met uitreiking medailles

gala diner

8 vertrek

Algemeen beeld van het programma voor laureaten en jury tijdens een IBO-week
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Tijdens de slotceremonie worden medailles uitgereikt. 10% van de deelnemers behaalt 
goud, 20% krijgt zilver en 30 % brons. Sinds 2012 krijgt de volgende 10 % een ‘brevet 
van verdienste’.

De doelstellingen, de geschiedenis en de spelregels van de IBO staan uitvoerig beschre-
ven in een syllabus die ondertussen aan de 25ste editie toe is (http://www.ibo-info.org/
pdf/IBO-Guide.pdf). Daar vind je ook de richtlijnen voor de nieuwkomers en voor de or-
ganiserende landen. Het reglement bepaalt immers dat ieder deelnemend land, ten laatste 
tien jaar na de eerste deelname, moet aangeven wanneer zij als gastland zullen optreden. 
Zo ligt al vast dat de IBO de komende jaren zal doorgaan in: Denemarken (2015), Viet-
nam ,Verenigd Koninkrijk, Iran en  Hongarije (2019). De appendices van de syllabus 
bevatten de inhouden voor de theoretische proef zowel als de praktische vaardigheden 
die men moet beheersen.

PIONIERSJAREN 

In 1990 namen twee Vlaamse laureaten  deel  aan de 1ste IBO in Oloumouc, Tsjecho-
Slowakije. De officiële voertalen  waren  Russisch en Engels.  De toetsen werden geko-
pieerd met een alcohol kopieertoestel. De preselectie van 387 leerlingen ging door aan de 
verschillende Vlaamse universiteiten én in Soest (Duitsland)  voor de BSD (‘Belgische 
Strijdkrachten in Duitsland). Tijdens de  paasvakantie volgde  een stageweek aan het 
Limburgs Universitair Centrum , nu UHasselt, als voorbereiding op de finale toets. Die 
leverde de 2 laureaten op: Philippe Cara  van het KA St. Pieters Woluwe en Joris Vanden-
berghe van het St. Albertuscollege te Haasrode.  

 

De eerste IBO was dus een onderonsje van 6 landen, een twintigtal laureaten, alles kon 
zich bij wijze van spreken afspelen in een klaslokaal. De theoretische en praktische proe-

Phillippe Cara en Joris Vandenberghe, de 
Vlaamse laureaten  

op de eerste IBO in Oloumouc (1990).



VOB - Jaarboek 2015

Zilveren jubileum van de Internationale BiologieOlympiade158

ven waren vooral gericht op parate kennis en de systematiek van planten en dieren, La-
tijnse namen incluis, de stokpaardjes in de toenmalige Oost- Europese leerplannen bio-
logie.  

Het jaar daarop (1991) waren er reeds 9 landen voor de IBO in Machatskala, in de repu-
bliek Dagestan,USSR,  tussen de Kaukasus en de Kaspische zee. België was aanwezig 
met een voltallig team laureaten uit Noord én Zuid.  Meer zelfs, door een misverstand bij 
de uitnodigingen daagde ook een niet-officiële delegatie van de British school uit Tervu-
ren op die buiten competitie kon deelnemen. De Russisch sprekende collega Irene Popoff, 
die de Franstalige delegatie begeleidde, was een aanwinst voor het Belgisch team. Door 
de aanwezigheid van de Nederlandse collega’s kon het vertaalwerk verdeeld worden. Dr. 
Michel Asperges schreef een uitvoerig verslag in het VOB jaarboek van 1992 over de 
belevenissen in Machatskala, de kinderziekten bij de organisatie van deze olympiade, de 
examenvragen en zijn bedenkingen bij de voorbereiding in andere landen.   

IBO BREIDT UIT

De  derde IBO zou doorgaan in Griekenland, maar de Grieken verdwenen met de zuider-
zon én met de trofee, die ze als toekomstig gastland in ontvangst hadden genomen. Weer-
om was het Tsjecho-Slowakije dat redding bracht: zij namen het op zich om in allerijl de 
olympiade in 1992 te organiseren in Poprad, in het Tatra-gebergte.  Door de ondertussen 
gewijzigde politieke situatie gingen Tsjechië en Slovakije op vriendschappelijke wijze 
uiteen  om vanaf 1993 als twee verschillende landen deel te nemen. Het aantal Westerse 
landen dat deelnam nam toe en ook China en Australië waren aanwezig.  

De IBO in 1993 in Utrecht met 15 deelnemende landen, was een thuismatch. Hoewel de 
organisatie vlekkeloos verliep, was het voor de begeleiders een tegenvaller dat de vragen 
toch uit het Engels moesten vertaald worden. Nieuw was dat de laureaten de avond voor 
het practicum zich vertrouwd konden maken met het materiaal dat ze de dag nadien voor 
de praktische test nodig zouden hebben. Het practicum was nu ook als een echt onderzoek 
opgevat: de deelnemers voerden metingen uit en moesten uit hun waarnemingen conclu-
sies trekken. Zo werd de reactie van verschillende nematoden op bemesting en het effect 
van stikstofbemesting op de groei en anatomie van maïs nagegaan. 

Achttien landen waren present voor de IBO in Varna aan de Zwarte Zee in Bulgarije 
(1994). Ten gevolge van financiële problemen, die de kwaliteit van deze IBO beïnvloed-
den, werd beslist dat elke delegatie inschrijfgeld moest betalen. Vele discussies, foutieve 
berekening van de resultaten, verwarring bij de toekenning van de medailles  wierpen een 
schaduw op het gebeuren. Voor ons landje niet getreurd, want voor het eerst behaalde een 
Belgische laureaat een medaille: Laurent Minet van het Comm. Educative Jean XXIII uit 
Pesche, behaalde zilver!

Op de openingsceremonie in Bangkok, Thailand (1995) werden de 22 deelnemende lan-
den verwelkomd door prinses Galyani Vadhana die de IBO eveneens een nieuwe trofee 
schonk.  Zowel de organisatie, de kwaliteit van de vragen als het cultureel programma 
kon de deelnemers boeien. Het rapport van deze 6de IBO bevat interessante resultaten 
van een enquête die bij de laureaten en begeleiders werd afgenomen met de bedoeling 
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toekomstige olympiades beter te kunnen voorbereiden en organiseren. Zo vernemen we 
dat 25% van de laureaten twee jaar intensieve trainingen van een maand volgde alvorens 
ze geselecteerd werden om hun land te vertegenwoordigen. Maarten Leyssen van het St. 
Albertuscollege te Haasrode, behaalde, zonder dergelijke training, een bronzen medaille.

Prinses Galyani Vadhana op de openingsceremonie in Bangkok (1995).

De nachtelijke treinreis vanuit Kiev naar het Pionierskamp van Artek in de Krim, Oe-
kraïne, de locatie voor de IBO in 1996, is bijgebleven. De 200 vragen die de begeleiders 
te vertalen kregen eveneens. Na een pittige jurydiscussie werd een derde van de vragen 
geschrapt. De studenten die de strenge discipline van het kampmanagement moesten on-
dergaan, protesteerden door een nacht in groep op het strand te slapen.  Eveneens onver-
getelijk. Dat collega Gérard Cobut, in een vlaag van zinsverbijstering op een jurymeeting 
aankondigde dat België de IBO zou organiseren in 2001- het aantal deelnemende landen 
nam voortdurend toe, wachten had geen zin – vergeten we ook niet.

De IBO in Ashgabat, Turkmenistan (1997) was een geval apart. De Turkse Fatih school 
was eigenlijk de hoofdorganisator en wierp zich op als coördinator voor verschillende 
West-Aziatische landen waar Turkse talen  werden gesproken, de zogenoemde –stanlan-
den. Het team dat de examens had voorbereid, bleek ook de studenten te hebben getraind. 
Hierdoor rees het vermoeden dat sommige van deze deelnemers voorkennis hadden om-
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trent de examenvragen. Wat achteraf ook bleek en wat leidde tot diskwalificatie van het 
team van … Turkmenistan. Zware discussies, waarbij de Minister van Onderwijs de jury 
probeerde duidelijk te maken dat wij in het Westen een ander beeld hadden van fair play 
dan zij, zorgde voor vertraging. De proclamatie werd uitgesteld, terwijl de ploeg van het 
TV-nieuws ongeduldig stond te wachten. Peter Christiaens van het St. Amandscollege te 
Kortrijk behaalde een bronzen medaille.

In Ashgabat, Turkmenistan (1997) wordt  iedereen bij aankomst,   
hier Pieter Christiaens,  op traditionele wijze verwelkomd.

Wat de IBO in Kiel, Duitsland (1998) zo speciaal maakte, is de spreekwoordelijke Duitse 
grondigheid waarmee - met de inbreng van evaluatiedeskundigen - zowel het ontwerpen 
van de vragen als de betrouwbaarheid ervan werden aangepakt. Dit uitte zich niet enkel 
in de kwaliteit van de vragen, maar eveneens in het uitstekende rapport achteraf dat een 
grondige statistische analyse en methodologische evaluatie van de vragen van deze olym-
piade bevat, met interessante aanbevelingen om betrouwbare testen te ontwerpen. De 
resultaten voor de Belgische laureaten waren ongeëvenaard: Joyce Paulus van het Sint 
Ursula Instituut in OLV-Waver, Pierette Nyssen van het Institut St.Joseph te Welkenraedt 
en Geert Deferme uit Lille behaalden brons. 

Het was Linnaeus zelf die ons verwelkomde op de openingsceremonie van de IBO in 
Uppsala (1999). De hele olympiade in Zweden straalde een gemoedelijke sfeer uit en dit 
niet enkel omdat het ‘s nachts pas laat donker werd. De jury verbleef in een hotel naast 
het huis en de tuin waar Linnaeus leefde. Het welkomstsouper  was bereid door de familie 
van prof. Andreas Ehn, de chairman. Het ging door in de orangerie van Linnaeus tuin. 
De juryvergaderingen en vertalingen gingen door in een zaal van een secundaire school, 



VOB - Jaarboek 2015

                 Zilveren jubileum van de Internationale BiologieOlympiade 161

die ook de refter ter beschikking stelde voor de maaltijden. De examenvragen waren van 
uitstekende kwaliteit waarbij dikwijls werd nagegaan of de studenten de gekregen infor-
matie juist konden interpreteren. Tijdens een van de practica registreerden de studenten 
het gedrag van guppy’s, waarna ze de juiste conclusies moesten trekken.

De Belgische delegatie die naar de IBO in Antalya, Turkije (2000) trok, bestond, naast de 
4 laureaten, uit 8 begeleiders/juryleden. Hier hadden we niet enkel als taak de examens te 
vertalen en de discussies te volgen, maar eveneens het gehele gebeuren te analyseren in 
functie van de voorbereiding van de IBO in Brussel.  Het is dan ook gebruikelijk dat de 
delegatie van het land dat de volgende IBO organiseert, groter is. De locatie aan zee was 
uitstekend en de Turkse methode efficiënt: hetzelfde team organiseerde opeenvolgende 
jaren verschillende wetenschapsolympiades op dezelfde locatie. De hoge temperatuur 
speelde ons wel parten: op het nippertje kon vermeden worden dat het practicum gelelek-
troforese in het honderd liep door het smelten van de gel. Bij deze olympiade ondervond 
de jury dat een correct evenwicht tussen de resultaten voor theorie en praktijk enkel mo-
gelijk is indien men de ruwe scores standaardiseert door een correctie toe te passen, de 
zogeheten t-scores. Sinds 2004 geeft men daarom de eindrangorde van de studenten niet 
in procenten maar enkel in t-scores weer, waarbij (meestal) een score van 50 overeenkomt 
met het gemiddelde.

2001, IBO BRUSSELT

De voorbereidingen voor de organisatie van de IBO in Brussel (2001) startten drie jaar 
eerder. In 1997 werden de eerste vergaderingen belegd, ontstond een kerngroep en 
hadden we de eerste veelbelovende contacten met het Ministerie van Wetenschapsbe-
leid en met de Vlaamse Gemeenschap. Eind 1998 werd een vzw IBO 2001 opgericht 
met leden van VOB en Probio. De twee zusterorganisaties van leraren biologie had-
den na 18 jaar scheiding weer contact met hun ex en waren weer verenigd in één vzw.  

 

Binnen de vzw werden werkgroepen opgericht die onafhankelijk opereerden. Irene Pop-
off en Fernand Bronders riepen de proffen bijeen om een practicum en theorie-examen uit 
te werken; het duo M&M (Martine Castiaux en Marleen Van Strydonck) nam de logistiek 
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op zich en zorgden voor logies, vervoer en een gidsenteam; het koppel Herman Snoeck en 
Madeleine Demonty werkten een socio-cultureel programma uit. Ondertussen dweilden 
Gérard Cobut en Hugo Vandendries de kabinetten af op zoek naar de lieve centjes die 
Emiel Van Damme bijhield, knobbelde Jeanine Mignolet de verzekeringen uit en maakten 
Sylvette Descamps en Vic Rasquin verslag na verslag.

Organigram van het beheersteam van IBO 2001 in Brussel   
(uit Popoff I., Cobut G., Vandendries H., 2001. Report on the 12th IBO, Belgium)

We zijn er fier op dat we een wetenschappelijk comité bijeen kregen met deskundigen van 
álle universiteiten van ons land en een erecomité met vooraanstaande politici, Belgische 
Nobelprijswinnaars en academici. Bovendien aanvaardde het Koningshuis dat het evene-
ment zou doorgaan onder de hoge bescherming van Prins Laurent, die aanwezig zou zijn 
op de slotceremonie om de gouden medailles uit te reiken.

Er bleef één vacature. Wie heeft het charisma om chairman te worden en de Engels-
Russische juryvergaderingen te leiden en het spervuur van vragen van kritische collega’s 
te trotseren? Toen men de kandidatuur van Professor Louis De Vos voordroeg, wisten we 
meteen: dat is bingo. 

Vanaf 2000 werd intens vergaderd. Met de regelmaat van de klok kwamen de werkgroe-
pen om de maand bijeen in Brussel, Namen, La Louvière, Antwerpen, Kortrijk, Brugge, 
Louvain la Neuve en Louvain la Veuve. De proffen hadden moeite om een practicum in-
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een te steken waarbij geen mondelinge toelichting mocht gegeven worden, de zoektocht 
naar logies vlotte niet, het cultureel programma moest voortdurend bijgestuurd worden, 
we hadden geen secretariaat, we vonden geen sponsors en de subsidies van de overheid 
werden beloofd maar er volgden geen handtekeningen. Het organiseren van een interna-
tionale olympiade kan best spannend zijn…

Plots begon het tij te keren. Yolande Cantraine, de secretaresse van Prof. Louis De Vos  
mocht parttime voor  de vzw IBO 2001 werken. Ze verzette bergen werk en werd onze 
toeverlaat voor… alles. Honderden e-mails in alle mogelijke talen met alle mogelijke 
vragen werden vakkundig verwerkt. We zagen het weer zitten, de eerste schijven van de 
subsidies kwamen binnen, de examens raakten gelay-out en vertaald. Het grote werk kon 
beginnen … met een persconferentie in het Museum voor Natuurwetenschappen in mei 
2001 onder het moto: ‘een samenleving die wetenschapsonderzoek niet stimuleert is een 
arme samenleving’.

Dankzij de talrijke reacties op onze oproep naar collega’s om tijdens de olympiade mee 
te werken, dankzij een enthousiast team van gidsen, dankzij de politici en academici die 
onze persconferentie in het daglicht plaatsten, dankzij de professoren die hun medewer-
king verleenden aan de groep lokale deskundigen, dankzij de collega’s die koortsachtig 
kopieerden of examens verbeterden, chauffeur speelden of koffie maakten, computers 
bedwongen of activiteiten begeleidden, dankzij iedereen die op een of andere manier zijn 
steentje bijdroeg, voelden we ons gesteund en wisten we IBO 2001 wordt een succes, we 
halen het.

En, ach man, de eerste dag vertikten de kopieermachines het, de tweede dag waren we al 
een Russische laureaat kwijt, de derde nacht maakte een Chinese mevrouw amok in het 
hotel, de vierde dag werd onze chairman voor de leeuwen gegooid tijdens de juryvergade-
ringen en de laatste dag liep het bijna mis met de PowerPoint van de  medaille-uitreiking. 
Toch zijn we er zeker van dat alle deelnemers, zowel laureaten als professoren naar hun 
land zijn teruggekeerd als goede ambassadeurs van ons land. Missie geslaagd.

Christian Schuepp, laureaat van de Zwitserse delegatie, sprak tijdens de slotceremonie 
een geapprecieerd dankwoord uit. Hij eindigde zijn tussenkomst als volgt: we moeten 
samenwerken aan een betere wereld door middel van biologie, de wetenschap bij uitstek 
om het evenwicht in de natuur op onze planeet te herstellen.   

Nieuw bij de IBO in Brussel was:
- een practicum ethologie gebaseerd op video opnames
- een duidelijker lay-out van de toetsen: gedaan met vertalingen tussen de originele 

tekst, vraag na vraag werd een blanco ruimte voor de vertaling voorzien
- één socio-culturele excursie met keuze tussen vier opties 
- simultaanvertaling tijdens de openings- en slotceremonie 
- een test Engels die wou nagaan in hoeverre de taal (Engels) het resultaat van de 

studenten beïnvloedt
- het rapport over de IBO 2001 in België is het laatste dat zowel in het Engels als 

het Russisch werd gepubliceerd
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Prins Laurent van België op de slotceremonie van de 12de IBO (Brussel, 2001)

Na de theoretische proef kregen de laureaten op de IBO in Brussel een test in het Engels 
voorgeschoteld, wat ook reeds op de IBO in Kiel (1998) met vrijwilligers gebeurde. De 
uiteindelijke bedoeling was na te gaan of de tijd rijp was om een deel van de toetsvragen 
in het Engels te geven, om aldus het vertaalwerk te reduceren. Ook hadden we een voor-
stel ingediend om enkel het Engels als officiële taal te gebruiken op de IBO.

 De test werd ontworpen door 4 studenten Germaanse talen onder leiding van Prof. M. 
Goethals van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte aan de KU Leuven. De test bestond 
uit 16 meerkeuzevragen, niveau IBO, waarvan alternerend de helft van de vragen in het 
Engels en de helft in de moedertaal van de student. Daarna werd  achtergrondinformatie 
gevraagd naar eventuele taalproblemen met de test en naar de kennis van het Engels in 
het algemeen.

De omstandigheden waarin de test verliep waren niet ideaal: na een vermoeiende the-
oretische proef zijn de studenten niet gebrand op alweer een toets. Bovendien hadden 
verschillende delegatieleiders hun studenten gevraagd de test te boycotten, uit vrees dat 
in de toekomst Engelse vragen zouden ingelast worden, wat voor begeleiders die het En-
gels niet beheersen geen leuk vooruitzicht was. Johan Peeters, KU Leuven, analyseerde 
en publiceerde de resultaten van de test in ons eindrapport Hij concludeerde dat, gezien 
het Engels onvermijdelijk is bij internationale wetenschappelijke contacten, het evident is 
jonge beloftevolle wetenschappers met deze realiteit te confronteren. Anderzijds kunnen, 
volgens hem, zowel voor- als tegenstanders van vragen in het Engels in de IBO toetsen, 
dit met argumenten staven. 

Een voorstel op de AB meeting in Praag 2005 om het Engels als enige officiële taal te ge-
bruiken in de IBO kreeg dan toch bijval. Gedaan met het tijdrovende tolken tussen Engels 
en Russisch. Uit respect voor tradities en om de Russisch sprekende landen tijd te geven 
om zich aan te passen, wordt nog een vertaling van de testen in het Russisch voorzien. De 
discussies gebeuren enkel in het Engels.   
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IBO GAAT MONDIAAL 

Relaxed trokken de delegatieleiders naar  IBO 2002 in Letland, waar reeds 40 landen 
voor inschreven. De trofee was doorgegeven aan het nieuwe gastland en we konden het 
eindrapport van onze IBO 2001 in Brussel op de vergadering van de coördinatoren voor-
leggen. Ongelooflijk hoe de IBO in zo’n klein land een nationaal gebeuren was. Zo kre-
gen we, zoals onder meer in Turkmenistan, politiebegeleiding bij onze verplaatsingen. 
De ontspannen sfeer bleef, ook tijdens de vertaalsessies en bereikte een summum met de 
bronzen medaille van Pieter Desmet van het Klein Seminarie van Roeselare.

De IBO 2003 in Minsk, Wit-Rusland begon voor ons helemaal niet ontspannen, 
in weerwil van de joviale verwelkoming op de luchthaven. We kregen moeilijk-
heden met de douane omdat we vooraf een zending rapporten van IBO 2001 had-
den doorgestuurd, wat verdacht leek. Na drie dagen en uren palaveren was het inci-
dent gesloten. Gelukkig waren de toetsen degelijk en verliepen de discussies vlot.  
We vergeten nooit onze aankomst in Zaventem waar fiere moeders hun zonen opwacht-
ten met een spandoek met felicitaties. En terecht, zowel Sebastian Proost van het Virga 
Jessecollege in Hasselt, als Djoere Gaublomme van het St. J. Berchmanscollege in Genk 
behaalden brons.

Sebastian Proost en  Djoere Gaublomme  worden door hun fiere moeders  
verwelkomd bij aankomst op Zaventem (IBO Minsk,  2003).

In 2004 ging de IBO voor het eerst door in het Zuidelijk halfrond down under, in Bris-
bane, Australië. De Belgische delegatie maakte van de gelegenheid gebruik om een post-
IBO-tour met bezoek aan de Great Barrier Reef te organiseren. De theoretische toets be-
stond, in tegenstelling tot vorige jaren, enkel uit meerkeuzevragen. Teveel vragen, die 
lange vertaalsessies vergden. Toch wist Eric De Bast van het college Basse Wavre, een 
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bronzen medaille te behalen. Een leuke nieuwigheid 
was dat de studenten die voor de practica in vier groe-
pen verdeeld waren, per groep elk een labojas in een 
specifieke kleur kregen. Sindsdien is dit gebruikelijk. 
Op de slotceremonie enthousiasmeerde de Britse baro-
nes Susan Greenfield, internationaal erkende neuro-
loog, de studenten met een bevlogen toespraak. 

Barones Susan Greenfield, internationaal  
erkende Britse neuroloog, spreekt de laureaten toe  
op de slotceremonie in Brisbane (2004).

Pas in 2005 in Beijing, China, was de IBO een waar mondiaal gebeuren. Door de deel-
name van de nieuwkomers Brazilië, Japan, Nieuw-Zeeland en Nigeria, liep het aantal 
deelnemende landen op tot 50 en waren alle werelddelen vertegenwoordigd.  Ook hier 
weer enkel meerkeuzevragen, wat het verbeteren vereenvoudigt, maar de betrouwbaar-
heid van de test reduceert. Het cultureel programma was indrukwekkend met een bezoek 
aan de tempels van de Verboden Stad, de grote Muur en het bekende Tiananmen-plein of 
Plein van de Hemelse Vrede.

Verbroedering van het Belgisch team met het Australische team in Beijing (2005). 
( vlnr boven: Sven Van Hecke,  Benjamien Moeyaert, Joseph Dewulf  en Adrien Descamps)  
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Het aantal landen dat deelneemt aan de IBO neemt gestaag toe

 
Voor Emilie Etoundi van het Koninklijk Atheneum te Mons was haar deelname aan de 
IBO in het afgelegen Rio Cuarto, Argentinië (2006) een geslaagd evenement: ze behaalde 
brons en ze werd 18 jaar tijdens onze terugvlucht. De kapitein, die was ingelicht, riep dit 
om en trakteerde onze delegatie op een glaasje schuimwijn. Ook Simon Vanden Bussche 
van het Klein Seminarie te Roeselare behaalde brons. De kwaliteit van de vragen was 
uitstekend: er werden slechts 3% van de vragen geweerd, een record. Het culturele pro-
gramma met een tangodemonstratie door de wereldkampioenen, een gauchodag en een 
typische asado (barbecue) was navenant.

 Emilie Etoundi wordt achttien jaar tijdens  
de terugvlucht van Rio Cuarto, Argentinië (2006): 

 de kapitein trakteert
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De staf op de IBO in Saskatoon, Canada (2007) was toegewijd maar eerder onderbemand, 
wat zijn gevolgen had voor de kwaliteit van de vragen, de discussies en bespreking van 
de resultaten. Voor de studenten, die een nacht mochten doorbrengen in echte tipi’s, in 
het Wanuskewin Heritage Park, was dit minder erg. Het hoogtepunt van de post-IBO-
tour was ongetwijfeld de vondst van stukken bot van dinosauriërs tijdens een terrein-
bezoek in de badlands met paleontologen van het Tyrellmuseum van Drumheller. Cool!  
Bart Bueken van het KA te Tienen, ging bovendien naar huis met een bronzen medaille.    

 

Bart Bueken op zoek naar dinosaurusbotten in de Badlands in de buurt van Drumheller, Canada (2007).

De staf van de IBO 2008 in Mumbai, Indië had ervaring met de organisatie van olympi-
ades. Dat liet zich merken aan de uitstekende toetsen: weinig kennisvragen, weinig ge-
schrapte vragen, weinig discussies. Anderzijds was het (eerste) contact met  de Indische 
cultuur voor vele deelnemers confronterend. Mathias Vanduren van het St. J. Berchmans-
college van Diest behaalde een zilveren medaille, iets wat de Belgische laureaten nog 
maar één keer te beurt was gevallen. Een bronzen medaille ging naar Justine Laverdeur 
van het collège Saint François-Xavier van Verviers.
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Het Belgisch team in kleurrijke labojassen (geel, rood, blauw en groen)  
na het practicumexamen in Mumbai (2008).  

Vlnr: Justine Laverdeur, Mathias Vanduren, Xavier Gavilan en Bram Weytjens.

Even dreigde de epidemie van de varkensgriep roet in het eten te gooien, maar uitein-
delijk kon de IBO 2009 in Tsukuba, Japan gewoon doorgaan. Bij aankomst werd bij 
iedereen wel de lichaamstemperatuur gemeten. De Keizerlijke Hoogheid Prins Akishino 
was aanwezig op de openingsceremonie, wat een grote eer was en van de olympiade een 
nationale gebeurtenis maakte. Nieuw was dat een groep deskundigen met ervaring in de 
IBO de toetsen enkele dagen vooraf had doorgenomen en aanbevelingen ter verbetering 
formuleerde. Dit wierp zijn  vruchten af. Weerom konden we naar huis met een medaille: 
Samuel Vandewater van het Klein seminarie te Roeselare, die nochtans de studies van 
ingenieur architect zou aanvatten, behaalde brons.

Een workshop origami mocht niet  
ontbreken op de IBO in Tsukuba,  

Japan (2009).
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Ook op de IBO 2010 in Changwon, Zuid-Korea behaalde een laureaat van het Klein Se-
minarie van Roeselare, Honorine Maes, een bronzen medaille. 

Een originele entree voor de openingsceremonie in Changwon, Zuid-Korea (2010).  
Vlnr: de Koreaanse gids, Cedric Van de Bruaene, Honorine Maes, Laura Pacyna en Thomas Linné. 

De theorievragen in Zuid-Korea bevatten veel achtergrondinformatie, wat het vertaal-
werk deed uitlopen tot diep in de nacht, maar hopelijk de studenten ten goede kwam. 
Nieuw was een practicumtoets waarbij een echt experiment in verband met neurobiologie 
werd vervangen door een virtueel experiment op computer. Niettemin waren de prakti-
sche proeven zwaar: het gemiddelde lag slechts op 45%. Een domper op de sfeer was een 
team dat betrapt werd op vals spelen via de vertalingen en werd uitgesloten. Zo bleven er 
nog 58 deelnemende landen over. 

Het jaar daarop, op de 22ste IBO in Taipei, Taiwan (2011) was het de beurt aan een Frans-
talige laureaat, Frédéric Clarembeau van het Athenée Royal te Namen, om een bron-

zen medaille mee naar huis 
te nemen. De toetsvragen 
waren ook weer uitgebreid, 
de vertaling navenant. Een 
practicum waarbij de zenuw 
van de poot van een brulkik-
ker elektrisch werd gestimu-
leerd, viel erg in de smaak 
van de studenten. Tijdens 
een culturele avond, waar ie-
der team zijn land en cultuur 
moest voorstellen, waren er 
leuke prijzen te winnen.

Practicumexamen  
in Taipei (2011)
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Een klein maar deskundig team van 
Singapore organiseerde de IBO in 
2012. Kwaliteitsvolle vragen, bondig 
geformuleerd. De kortste theorietest in 
15 jaar. Geen meerkeuzevragen, enkel 
invul-, sorteer- en juist-onjuist vragen, 
wat de kans op bedrog verkleint. Bo-
vendien werd geen enkele van de voor-
gestelde vragen geschrapt. Een droom 
voor de jury en laureaten. Dat Singa-
pore een smeltkroes is van etnische 
groepen en diverse culturen kwam dui-
delijk naar voor in de ceremonies en 
culturele activiteiten, met een vlieger-
wedstrijd op de Marina Bay stuwdam 
als uitsmijter.

 

IBO GAAT DIGITAAL 

De IBO gaat met zijn tijd mee. Al jaren beschikken we over een professionele webstek. 
Die is gehuisvest in het Museum voor Natuurwetenschappen te Brussel en is in de des-
kundige handen van webmaster Gérard Cobut. Deze webstek (http://www.ibo-info.org/) 
bevat niet enkel een databank met de theoretische toetsvragen, de actuele syllabus met het 
reglement en het adressenbestand, een foto- en videoarchief, maar ook het verloop en de 
selectiecriteria van de nationale olympiades.

Rond het millennium werd het gebruik van GSM verboden zodra de vertaalsessies begon-
nen en kwamen de eerste aanvragen om de toetsen niet meer op papier maar elektronisch 
te vertalen. Vanaf 2005 voorziet de organisator zelf één pc per land. Foto/videoreportages  
en het jaarlijks rapport verschijnen meer en meer op DVD. 

Op voorstel van België en Denemarken wordt vanaf 2010 een videocompetitie ingevoerd. 
De teams worden uitgenodigd om een korte videofilm op het internet te plaatsen waarin 
hun interesse voor de IBO en hun voorbereiding op een originele manier aan bod komt. 
De studenten kiezen tijdens de IBO het beste filmpje en het winnend team ontvangt op 
de slotceremonie een prijs van €250. De promotie voor de IBO door de wereldwijde ver-
spreiding op internet is mooi meegenomen. 

 De grootste vernieuwing op digitaal gebied kwam echter in 2013.

(Digitale) innovatie troef op IBO 2013 in Bern, Zwitserland

De organiserende ploeg in Bern – jonge dertigers die zelf als student aan de IBO hadden 
deelgenomen – had als leuze: “Er zijn geen problemen, er zijn alleen uitdagingen. “We 
don’t have to dream our life, we have to live our dream” om Mark Twain te parafraseren. 

                               Een laatste knuffel bij het afscheid  
                          van een toegewijde gids (Singapore 2012).
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Zij gingen risico’s hoger dan de Jungfrau niet uit de weg en brachten vernieuwing in de 
organisatie van de IBO.

Een speciale IT-toepassing tijdens het vertalen maakte het uitwisselen van vertalingen, 
controleren en aanpassen van teksten, tekeningen en tabellen na discussie gemakkelij-
ker. Bovendien verdiende deze werkwijze een ecolabel: voor het theoretisch examen was 
geen papieren kopij meer nodig want de studenten beantwoordden de vragen op tablet.  
Ook voor de practica werden de antwoorden deels op tablet genoteerd.  

Niet alleen op digitaal gebied was deze IBO vernieuwend. Het jonge team durfde het aan 
het klassieke programma om te gooien waarbij de opening al op zondagavond plaatsvond. 
Zo kwam er tijd vrij voor vertaling en discussie. Vertrouwen was de basis om het werk 
efficiënter te laten verlopen. Alle juryleden hadden toegang tot internet tijdens de vertaal-
sessies en bleven ook telefonisch bereikbaar. De verplaatsingen van de jury gebeurden 
met het openbaar vervoer. 

 Een workshop chocolade bewerken: dit moet IBO Zwitserland zijn (2013).

Voor de eerste keer werd voor en door de juryleden een symposium van een halve dag 
ingericht waarbij collega’s hun wetenschappelijk onderzoek van het biologieonderwijs 
voorstelden. Uitgaand van het feit dat 90 % van hun leerlingen in het secundair onderwijs 
nooit iets horen over HIV, radioactiviteit of tsunami’s hield Prof. Ryochi Matsuda, de 
Japanse collega, een vurig pleidooi om het wetenschapsonderwijs te benutten om te leren 
overleven.

Unieke promotie voor de IBO was de flashmob die de studenten in labojas na de toetsen 
hielden in het stadscentrum. Het gehele evenement in Bern was sober, in een gemoede-
lijke sfeer, met het accent op het academisch aspect, niet op de randactiviteiten.
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Groot was onze verbazing dat de organisatoren van de 25ste IBO op het goddelijke eiland 
Bali, Indonesië (2014) geen gebruik wensten te maken van de IT-toepassing die de Zwit-
sers hen aanboden. Ze verkozen hun eigen systeem dat onbetrouwbaar bleek en tijdens 
de nachtelijke vertaalsessie crashte. De halve finale van het wereldkampioenschap voet-
bal, waarvan de jury ‘s morgens om 3 uur de wedstrijd Nederland - Argentinië op groot 
scherm kon volgen, kon geen soelaas bieden. Alle teams wiens moedertaal geen Engels 
of Russisch was, waren nochtans aanwezig …om te vertalen. 

Door tijdsgebrek had de jury achteraf onvoldoende kans gekregen om de resultaten te 
verifiëren met  als gevolg: chaotische misverstanden bij de medaille-uitreiking. De de-
finitieve resultaten werden, na herberekening, pas  enkele weken later bekend gemaakt. 
Geen IBO om een jubileum mee af te sluiten, alhoewel het verblijf op Bali en alles wat 
met accommodatie en maaltijden te maken had, goddelijk was. 

Ook het Belgisch team was een buitenbeentje: de tweelingbroers Ewout en Emiel Ver-
eecke van het Guldensporencollege te Kortrijk, samen met Cindy Nix en Nicole Van 
Leeuwen, twee klasgenoten van het collège St. Hadelin te Visé.

De laureaten van 2014, de tweelingbroers Ewout en Emiel Vereecke  
en Nicole Van Leeuwen en Cindy Nix, twee klasgenoten, 

in Jakarta, onderweg naar Denpasar, Bali.
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Klassieke en originele IBO-practica

De IBO-practica hebben zo hun klassiekers: determinatieoefeningen, het maken van microscopische prepa-
raten, statistische analyses, dissectie van ongewervelde dieren, organen of plantaardige structuren, gelelek-
troforese en spectrofotometrie (sinds 2006). Daarom focussen we onze stage als voorbereiding op de finale 
toets van de Vlaamse Bio- olympiade daarop. Daarnaast zijn er regelmatig originele, uitdagende opdrachten, 
zoals onderstaand overzicht aantoont.

1990 Tsjecho-Slowakije ecologische en entomologische opdrachten in de universitaire plantentuin

1991 Rusland planten vermeerderen door oculeren en enten

1993 Nederland hoe reageren diverse nematoden op bemesting?

1995 Thailand populatiedichtheid van kevers in zaden statistisch bepalen

1996 Oekraïne spierweefsel vergelijken van zelfgemaakt preparaat van de mantel van 2 soorten 
inktvissen

1999 Zweden op basis van welke criteria kiezen guppy’s hun partner?  

2000 Turkije levensgemeenschappen in bodemprofielen bepalen

2001 België dissectie van een kakkerlak

2002 Riga dendro-ecologie: groeiringen bij populieren analyseren om competitie voor licht 
na te gaan 

2003 Minsk identificeren van bacteriënculturen

2004 Australië dissectie en determinatie van de monddelen van een sprinkhaan

2005 China scheiding van plasmide DNA met restrictie-enzymes

2006 Argentinië onderscheid C3, C4 en CAM-planten op basis van microscopische observatie

2007 Canada hoeveel bloemkool mag je eten? spectrofotometrische analyse van het (toxische) 
thiocyanaat 

2008 Indië plassen alle gewervelde dieren hetzelfde? analyse van ureum, urinezuur en am-
moniak 

2009 Japan bewegingsmechanisme van de flagel van Chlamydomonas reinhardtii ontrafelen

2010 Zuid-Korea  reactie van de hersenschors van een rat op huidprikkeling virtueel onderzoeken

2011 Taiwan studie van de elektrische stimulatie van de nervus sciaticus van de brulkikker

2012 Singapore effecten van fagen en antibiotica op het doden van E.coli-bacteriën

2013 Bern  fylogenetische verwantschappen afleiden op basis van gebitanalyse van zoog-
dierenschedels (uit de collecties van het Natuurhistorisch Museum van Bern)

2014 Indonesië analyse van ficusvruchten, vijgen, een exportproduct
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ONZE RESULTATEN OP DE IBO DOORGELICHT

60 % van de laureaten op de IBO behalen een medaille: 10 % wint goud, 20 % zilver 
en 30 % krijgt een bronzen medaille. Toch konden de Vlaamse laureaten in die 25 jaar 
amper 13 bronzen en één zilveren medaille in de wacht slepen. De gouden medailles zijn 
een onderonsje tussen de Aziatische landen (met China, Zuid-Korea, Singapore, Taiwan, 
Thailand en Japan als uitschieters) en de Verenigde Staten. Van Europa vinden we daar 
enkel Rusland en Duitsland terug. Anderzijds haalt men terecht graag aan dat het onder-
wijs in Vlaanderen bij de wereld(sub)top zit voor wiskundige - en wetenschappelijke ge-
letterdheid, – hoewel lichtjes dalend – zoals uit vergelijkende testen voor 15-jarigen in de 
OESO-landen blijkt (http://www.pisa.ugent.be/nl/resultaten/vlaamse-publicaties/2012). 

Mathias Vanduren, in witte kurta,  neemt zijn zilveren medaille in ontvangst (Mumbaï,2008),  
een uitzonderlijke prestatie. 

Hoe is die contradictie te verklaren?

Eerst en vooral heeft de organisatie van ons Secundair Onderwijs daarmee te maken. 
Onze kandidaten komen uit een Algemeen Secundair Onderwijs, waar ze maximaal twee 
uur biologie per week krijgen. De consequentie van dit algemeen secundair onderwijs, 
waar diepgaande wetenschapsopleidingen ontbreken, laat zich op de wetenschapsolym-
piades voelen. Dit geldt niet voor de wiskundeolympiades. waar (zilveren) medailles re-
gelmatig binnen het bereik van de Vlaamse laureaten liggen. Onze mathematici mogen 
dan ook uitpakken met laureaten die in hun derde graad secundair onderwijs zeven à acht 
lesuren wiskunde per week krijgen. 

De beschrijving van de nationale bio-olympiades en selectiesystemen van de verschillen-
de landen (www.ibo-info.og/countries) leert ons dat de gouden medailles in de IBO gaan 
naar landen waar 4,6 of 8  uur biologie per week op het curriculum staan. Onze laurea-
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ten zijn van topkwaliteit, maar missen uiteraard de vakinhoud die leerlingen uit ‘science 
schools’ voorgeschoteld kregen. Het zelfstandig instuderen van een cursus, zoals bij onze 
tweede selectieronde wordt gevraagd, en een intense training van vier dagen tijdens de 
paasvakantie, blijken onvoldoende om in de medailles te vallen bij de Internationale Bio-
logie Olympiade. Onze laureaten moeten zich op deze Olympische Spelen voor biologie 
als het ware als amateurs handhaven tussen professionelen.

Bovendien is het aanzien en de impact van dergelijke internationale competities in West-
Europa totaal anders dan daarbuiten. In vele Aziatische landen is dit een nationaal gebeu-
ren waar de media aandacht aan besteden. De voordelen voor de laureaten zijn ook niet 
te vergelijken. In verschillende landen (o.a. Australië en Taiwan)  ontvangen de laureaten 
studiebeurzen om hun hogere studies aan te vatten, gaan de deuren van de universiteiten 
gemakkelijker open met een medaille (Japan) of is studeren aan een universiteit gratis 
(Rusland, Duitsland).  

Ook is de selectie en training erg verschillend. In Argentinië worden de leerlingen gese-
lecteerd vanaf de eerste graad en verder getraind door hun leerkrachten. Uit de enquête 
gehouden in Thailand bleek dat 25 % van de kandidaten toen twee jaar intense voorbe-
reiding (van één à twee maand/jaar) vóór de eindselectie kregen. Verschillende landen 
(Zuid-Korea, Mexico, Duitsland) selecteren in het voorlaatste jaar hun kandidaten, zodat 
er nog een jaar van intensieve training kan volgen. 

Veel landen (o.a. Rusland, Thailand, VSA, Australië, Canada) geven bijscholingen onder 
de vorm van zomerkampen, gaande van één tot enkele weken. Italië maakt slim gebruik 
van de schoolprojecten wetenschappen en de extra schooltijd buiten het curriculum voor 
een opleiding van 20 uur. Japan begeleidt de kandidaten naar de eindselectie, met de steun 
van de lokale universiteiten, door middel van zelfstudiepakketten per e-mail . Nieuw 
Zeeland werkt eveneens met online zelfstudiepakketten. In Singapore wordt er van je 
verwacht dat je de ‘Campbell’, een wetenschappelijk standaardwerk op bachelor niveau 
van pakweg 1500 blz. hebt doorgenomen, wil je doorstoten naar de eindronde. In de Ver-
enigde Staten kunnen getalenteerde jongeren tijdens hun secundair onderwijs reeds een 
Advanced Placement Biology programma en examen doorlopen. Dit wordt georganiseerd 
door universiteiten en laat toe krediet te verdienen om daar te kunnen starten. Er zijn dus 
diverse methoden om in de buurt van gouden medailles te komen.

Wij, de begeleiders, maken onze laureaten duidelijk dat ze, hoewel ze in Vlaanderen tot 
de beste horen, op de Internationale Olympiade weinig kans hebben tot de kopgroep te 
behoren, gezien hun algemene opleiding en dus  hun vakinhoudelijke achterstand. Hun 
moto is dan ook : deelnemen is belangrijker dan winnen. Zo’n internationale ontmoe-
ting in een professionele setting met geestesgenoten is voor een achttienjarige dan ook 
veel meer dan enkel een medailleverdeling. Het is een once in a lifetime experience met 
leeftijdsgenoten van andere culturen waar vriendschapsbanden voor het leven worden 
gesmeed. Dit is ook wat onze ex-laureaten getuigen in de enquête (2014), naar aanleiding 
van het zilveren jubileum van IBO, over de impact van de IBO op hun verdere carrière.  
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HOE DE VOORBEREIDING VAN ONZE LAUREATEN OP DE IBO VERBETEREN?

Het moet mogelijk zijn om de voorbereiding op de IBO van onze laureaten efficiënter te 
maken, aan te passen en zo mogelijk uit te breiden op een niet belastende manier.

We moeten luisteren naar leerkrachten biologie die vinden dat de voorbereiding op de 
IBO (te)veel vergt van hun leerlingen, in die mate dat hun schoolopdrachten voor bio-
logie zelfs in het gedrang komen. Het zelfstandig instuderen van een cursus (opdracht 
2de ronde) vraagt tijd en de stage tijdens de paasvakantie belemmert de deelname aan de 
klassieke schoolreizen naar het buitenland als afsluiting van het secundair onderwijs. Er 
moet een win-win situatie te vinden zijn, waarbij schoolopdrachten en voorbereiding op 
de IBO kunnen samenvallen.

De motivatie en inzet die kandidaten aan de dag leggen om resultaat te boeken in de 2de 
ronde van de Vlaamse olympiades natuurwetenschappen moet vruchten afwerpen en mag 
beloond worden.  Waarom die resultaten op een of andere manier  niet laten meetellen op 
school in de eindevaluatie voor het betrokken vak?  

Het focussen op deelnemers uit het 1ste jaar van de derde graad SO graad, zoals in ver-
schillende landen gebeurt, biedt interessante perspectieven. De voorbereiding kan dan 
over een langere periode gebeuren. Ook zijn er dan meer mogelijkheden om bestaande 
activiteiten te benutten als voorbereiding op de olympiades.

- de kandidaten zouden in de zomervakantie na hun vijfde jaar  de bestaande zelf-
tests en voorbereidende zomercursussen aan verschillende universiteiten kunnen 
volgen. 

- de voorbereidingen op het ingangsexamen geneeskunde die bepaalde scholen ge-
ven, kan opengesteld worden voor kandidaten die zich op de internationale olym-
piades voorbereiden.  De inhoud van de cursus voor de 2de ronde VBO  kan 
daarop afgestemd worden.

- de nieuwe Vlaamse regering (2014) wil stapsgewijs een verplichte maar niet bin-
dende toelatingsproef voor  het hoger onderwijs invoeren, te beginnen met de 
wetenschapsvakken. De voorbereiding daarop en de voorbereiding op de Interna-
tionale olympiades natuurwetenschappen zouden parallel kunnen verlopen.

We moeten er verder in slagen om onze beleidsmensen nog meer te overtuigen van het 
belang en nut van de olympiades. Het is een onvoorstelbare ervaring voor onze laureaten, 
die een grote impact heeft op hun verdere leven als wetenschapper. Het is bovendien, 
net als de deelname aan internationale sport- en cultuurmanifestaties een unieke kans 
om de Vlaamse gemeenschap en bij uitbreiding ons land, in het buitenland te promoten. 
In die zin zijn we minister Lieten dankbaar dat ze gedurende haar ambtstermijn jaarlijks 
een sobere huldiging voor alle laureaten organiseerde. Met beleidssteun moeten we de 
mogelijkheid onderzoeken om kandidaat laureaten op schooldagen bijscholingen te laten 
volgen buiten de school. Dat kan gaan om bestaande practica, theorielessen of lezingen 
die monitoraatsdiensten, lerarenopleidingen, vakgroepen … aanbieden in hogescholen 
en universiteiten. Jongeren met een passie voor wetenschappen blijven in een algemeen 
secundair onderwijs op hun honger. Laten we hen mogelijkheden bieden om die honger 
te stillen. De olympiades natuurwetenschappen kunnen daar toe bijdragen.
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IBO ALS SCHATKAMER VOOR DIDACTICI

Het is jammer dat de schat aan didactische gegevens die tijdens deze 25 jaar IBO ver-
zameld zijn, nog onvoldoende benut worden. Zelden heeft men zo’n peergroup als uit-
gangsbasis voor onderzoek: jongeren van dezelfde leeftijd, met gelijkaardige interesse, 
die allemaal laureaat zijn van een nationaal examen waarvan de selectiecriteria en het on-
derwijssysteem gekend zijn. Bovendien zijn vele bijkomende gegevens gekend en terug 
te vinden op de IBO-website onder ‘National biology olympiad description + IBO team 
selection procedure (http://www.ibo-info.org/countries).

Men beschikt over een arsenaal aan degelijke examenvragen voor toetsen biologie, die 
door een internationale jury zijn gescreend. Het gaat om allerlei types vragen: meer-
keuzevragen, invul- en sorteervragen, juist-onjuist stellingen over alle domeinen van de 
biologie. Gelukkig zijn die gepubliceerd op de website van de IBO, zodat ze zowel voor 
leerkrachten als laureaten die zich op de IBO willen voorbereiden, beschikbaar zijn. Ook 
de volledig uitgewerkte praktische toetsen, die deels op de website staan, zijn bruikbaar 
materiaal dat inspirerend kan werken voor leerkrachten, lerarenopleiders en didactici.

We hebben reeds gewezen op het rapport van de IBO in Kiel (1998) dat een grondige sta-
tistische analyse en methodologische evaluatie van de vragen van deze olympiade bevat, 
met interessante aanbevelingen om betrouwbare testen te ontwerpen. Prof. Kristien De 
Bruyn en Herman Snoeck vertaalden het gedeelte van het rapport over de ontwikkeling en 
evaluatie van de proeven en publiceerden het in het VOB-jaarboek van 2001.

Kennisvragen moeten een klein aandeel vormen op de IBO toetsen (uit Morélis H., 2011).
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Met de jaren werd vastgesteld dat het ontwerpen en samenstellen van een degelijke IBO 
toets niet altijd van een leien dakje loopt. Daarom werd door Hans Morélis (2005, 2011), 
de toenmalige chairman van de internationale jury, een (intern) document samengesteld 
met overwegingen en aanbevelingen voor het samenstellen van een goede IBO-toets, 
gebaseerd op concrete voorbeelden van vragen uit voorgaande IBO’s. Hij houdt onder 
meer een pleidooi om kennisvragen te vervangen door inzichtsvragen. Hij wil eveneens 
(slechte) meerkeuzevragen, waar het juiste alternatief door eliminatie te vinden is, om-
buigen tot vragen waarbij ieder alternatief met juist of onjuist moet beoordeeld worden.

Dr. Mary Oliver onderzocht tijdens een zomerkamp van de Australische laureaten (2011)  
wat passie voor wetenschap kan betekenen en hoe zich dat uit. Ze stelde vast dat de po-
sitieve attitudes die de laureaten reeds hadden voor wetenschappen tijdens zo’n training 
worden omgebogen tot passie voor wetenschappen. Ze ontwierp een model dat de gedra-
gingen bevat die wetenschappelijke passie kenmerken.

Het vernuftige computerprogramma dat in Zwitserland (2013) werd gebruikt om de the-
orietoets op tablet uit te voeren, bevat eveneens interessante onderzoeksinformatie. Het 
laat toe de vorderingen van de studenten tijdens het examen te volgen. Zo heeft men 
gegevens over de moeilijkheid van de vragen, de antwoordtijd, de wijzigingen in de ant-
woorden en het aantal keren dat een vraag werd aangeklikt.
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INTERNATIONALE BIOLOGIE OLYMPIADE

Jaar Locatie/land Aantal 
landen Begeleiders Laureaten

Plaats/ 
tot.  

aantal 
dln.

%

(1990-2003)

max. – min.

Medaille

2014 Bali, 

Indonesië

06- 13 juli

61 H. Vandendries

M. Van Strydonck

Vic Rasquin

G. Cobut

Michaël Terzo

Justine Laverdeur

Vereecke Emiel,  
Guldensporencollege Kortrijk

Van Leeuwen Nicole,  
Collège St. Hadelin Visé

Vereecke Ewout,  
Guldensporencollege Kortrijk

Nix Cindy, Collège  
St. Hadelin Visé

167/238 
 
 

194

 
195

 
202

verdienste  

2013 Bern,

Zwitserland

07-14 juli

62 H. Vandendries

M. Van Strydonck

B.Moeyaert

G. Cobut

Louis De Vos

Michaël Terzo

Justine Laverdeur

Tanja Holstein,  
Ecole européenne Bruxelles

Joseph Jorssen,  
Collège St. Hadelin Visé

Rob Hillen,  
Agnetendal Peer

Jorn Van de Velde,   
St. Lodewijk Lokeren

152/239

 
160

 
177

 
194

verdienste

 
verdienste 

2012 Singapore

08-15 juli

59 H. Vandendries

M. Van Strydonck

G. Cobut

Emilie Etoundi

Louis De Vos

Lisa Kinget,  
Barnum Roeselare

Hadrien Desmecht, Ath.  
Royal Chênée Banneux

Axelle Hue, Athenée Royal 
Jean Absil Bruxelles

Nicolas Willekens, 
St. Barbaracollege Gent

114/234

136

174

179

brons 

brons

2011 Taipei, 

Taiwan

10-17 juli

58 H. Vandendries

Vic Rasquin

G. Cobut

Emilie Etoundi

Louis De Vos

Frédéric Clarembeau  
A.R. Namur

Jan Brijs,  
St. Bernardus Oudenaarde

Julien Mortier,  
St. Amandscollege Kortrijk

Michel Reginster,  
Collège St. Hadelin Visé 

139/227

 
173

 
176

 
180

brons
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2010 Changwon, 

Korea

11-18/07

58 H. Vandendries

M. Van Strydonck

G. Cobut

Louis De Vos

Honorine Maes,  
Kl. Seminarie  Roeselare

Cedric Van De Bruaene,   
St. Bernardus Oudenaarde

Laura Pacyna,  
Athenée Royal Visé

Thomas Linné,  
Collège St. Hadelin Visé

137/233

 
166

179

194

brons

2009 Tsukuba, 

Japan

12-19 juli

56 H. Vandendries

M. Van Strydonck

V. Rasquin

G. Cobut

Louis De Vos

Samuel Vandewater  
Kl. Seminarie Roeselare

Charlotte Callewaert,  
Barnum Roeselare

Nicolas Lepers, Institut St. 
Aubain- St. Elisabeth Namur

Jeanne Fourmentin,  
Collège St. Julien Ath

136/221

 
167

175

 
185

brons

2008 Mumbai, 

Indië

13-20/07

55 H. Vandendries

M. Van Strydonck

V. Rasquin

G. Cobut

Louis De Vos

L. Minet

Mathias Vanduren, St. J. 
Berchmanscollege Diest

Justine Laverdeur,  
St F. Xavier II Verviers 

Bram Weytjens,  
St. Augustinus Bree 

Xavier Gavilan,  
Collège St. Pierre Jette

51/220

 
90

 
154

 
172

zilver

 
brons

2007 Saskatoon, 

Canada

15-22 juli

49 H. Vandendries

M. Van Strydonck

V. Rasquin

G. Cobut

Louis De Vos

L. Minet

Bart Bueken,  
K.A..Tienen

Gert-Jan Dugardein,  
OLV Lyceum Ieper

Nicolas Dechamps,  
A.R. Bervoets Mons

Alexandre Riolo,  
Institut St Joseph Châtelet

99/192

 
135

166

 
177

brons 

2006 Rio Cuarto, 
Argentinië

09-16 juli

48 H. Vandendries

M. Van Strydonck

G. Cobut

Louis De Vos

L. Minet

Emilie Etoundi,  
A.R. M. Bervoets Mons

Simon Vanden Bussche, 
Kl.Seminarie Roeselare

Jonathan Menu,  
St. Aloysius Diksmuide

Eric Parmentier,  
A.R. Bastogne 

91/185

 
108

 
137

 
146

brons

 
brons
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2005 Beijing,

China

10-17 juli 

50 H. Vandendries

V. Rasquin

G. Cobut

Louis De Vos

L. Minet

Sven Van Hecke,  
Edugo Oostakker

Adrien Descamps,  
A.R. M. Bervoets Mons

Benjamien Moeyaert,  
Klein Seminarie Roeselare

Joseph Dewulf,  
Collège Saint Julien Ath 

146/197

 
154

 
159

 
185

2004 Brisbane, 

Australië

11-18 juli

40 H. Vandendries

M. Van Strydonck

G. Cobut

L. Minet

Eric De Bast,  
Notre Dame Basse-Wavre

Olivier Filleul, 
 A.R. M. Bervoets Mons

Vincent Moeneclaey, Klein 
Seminarie Roeselare

Ben Cools,  
Klein Seminarie Roeselare 

81/159

 
110

 
117

 
120

brons

2003 Minsk, 

Wit-Rusland

8-16 juli

41 H. Vandendries

M. Van Strydonck

G. Cobut

L. Minet

M. Castiaux

Sebastian Proost,  
Virga Jessecollege Hasselt

Djoere Gaublomme,  
St. J. Berchmansc. Genk

Basile Herpigny,  
Lycée Emile Jacqmain Brux

Bruno Turcksin,  
Athénée Royal Nivelles

61/163

 
65

 
124

 
152

63,0

 
61,2

 
42,0

 
28,0

(82,6 – 11,7%) 

brons 

 
brons 

2002 Riga, 

Latvia

07-14/07

40 H. Vandendries

L. Inghelbrecht

G. Cobut

L. Minet

M. Castiaux

Hannes Van Den Bossche, 
St. Amandscoll. Kortrijk 

Cedric Raemdonck,  
St. Jozef-Kl. Sem.St. Niklaas

Basile Herpigny,  
Lycée Emile Jacqmain Brux.

Julie Capiau, 
 A.P. Warocqué Morlanwez

54/155

 
107

 
126

 
130

61,0

 
47,3

 
40,5

 
39,1

(84,3 -15,9 %) 

brons

2001 Brussel, 

België

08-15 juli

38 Pieter Leyssen

L. Inghelbrecht

J. Bossiroy

B. Darville

T. Leclipteux

Johan Wittocx,  
Berthoutinstituut Mechelen

Bert Maddens   
Klein Seminarie Roeselare

Pascaline Lauters,  
Institut St.André Ixelles 

Nicolas Ruzicka, Collège St. 
Barthélemy Liège 

112/151

 
124

 
130

 
138

52,6

 
48,9

 
44,8

 
41,9

(88,2 – 25,6%) 
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2000 Antalya, 

Turkije

09-16 juli

38 H. Vandendries

M. Van Strydonck

E. Van Damme

A. Halsberghe

I. Popoff

G. Cobut

L. Minet

M. Castiaux

Peter Desmet,  
Klein Seminarie Roeselare

Marie Manandise, Collège 
St. Michel Gosselies

Cyrille Prestianni, Athenée 
Royal Visé

Sofie Hoorelbeke, OLV 
Lyceum Kortrijk

86/150

 
111

 
115

 
123

46,0

 
43,8

 
43,3

 
43,2

(57,0 – 32,1%)

brons

1999 Uppsala, 

Zweden

04-11 juli

36 H. Vandendries

M. Van Strydonck

V. Rasquin

I. Popoff

G. Cobut

L. Minet

Maxime Dechesne,  
Collège St Michel Verviers

Reinout Naessens  
Klein Seminarie Roeselare

Gert Dekegel,  
Koninklijk Atheneum Halle

Majorie Vereckt,  
Collège St. Michel Gosselies

92/134

 
107

 
120

 
123

48,6

 
43,9

 
37,9

 
35,5

(80,1 – 21,0%)

1998 Kiel,

Duitsland 

19-26 juli

33 Pieter Leyssen

L. Inghelbrecht

I. Popoff

G. Cobut

Joyce Paulus    
St. Ursula-Inst. OLV-Waver

Pierrette Nyssen,  
St.Joseph, Welkenraedt 

Gert Deferme,   
St. Victor Turnhout 

Gaëlle Guinefort,  
A.R. “ Air Pur” Seraing

56/131

 
62

 
85

 
113

46,0

 
43,5

 
38,7

 
30,9

(60,6 – 18,0%) 

brons

 
brons

 
brons

1997 Ashgabat,

Turkmenistan

13-20 juli

28 H. Vandendries

M. Van Strydonck

J. Bossiroy 

L. Minet

Pieter Christiaens,  
St. Amandscollege Kortrijk

Christophe Maquestiaux,   
St. Albertuscollege Haasrode

Vincent Prist,  
Institut St.André Ixelles

Panos Petropoulos,  
Ecole europ. Woluwe St. L.

66/108

 
79

 
86

 
92

60,9

 
55,1

 
51,9

 
44,9

(97,1 – 17,6%) 

brons
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1996 Artek, Krim, 
Oekraïne

30/juni-07 juli 

23 H. Vandendries

I. Popoff

G. Cobut

Benoît Muylkens,  
Notre Dame Gemmenich 

Wim Philips,   
St. Vincentiuscollege Eeklo 

Ching-Man Choi,  
St. Amandscollege Kortrijk

Dimitri Kinnard,  
Collège St. Pierre Uccle

71/91

 
73

 
85

 
86

55,9

 
54,4

 
45,5

 
45,4

(95,5 – 27,8%) 

1995 Bangkok,

Thailand

02-9 juli

22 M. Asperges

M.Van Den Wijn-
gaert

I. Popoff

M. Tissot-Demonty

Maarten Leyssen,  
St. Albertuscollege Haasrode

Cedric Vanderose ,  
Enfant Jésus Nivelles

Damien Ertz,  
St-Joseph Welkenraedt

Liesbeth Van Meir,  
St. Vincentius Gijzegem

41/87

 
62

 
63

 
68

55,4

 
47,6

 
47,0

 
44,4 

 
(80,1 – 27,2%) 

brons

1994 Varna, 

Bulgarije

03-10 juli

18 M. Asperges

I. Popoff

Laurent Minet   
Jean XXIII Pesche

Benoît Lété,  
Athenée Royal Nivelles 

Luc Vandenberghe,  
St. Albertuscollege Haasrode

Sophie Vos,  
Hum. Virga Jesse Hasselt

17/72

 
53

 
68

 
70

83,5

 
71,4

 
62,1

 
61,3 

 
(93,5 – 59,7%) 

zilver

1993 Utrecht, 

Nederland

04-11 juli

15 M. Asperges

I. Popoff

M. Tissot-Demonty

Nico Boon,  
Koninklijk Atheneum Tienen

Eva Smets,  
Hum. Virga Jesse Hasselt

Xavier Dekeuleneer,  
Émile Jacqmain Bruxelles 

Madjid Mansouri ,  
Institut St.André Ixelles

40/60

 
49

 
55

 
58

52,8

 
47,4

 
39,9

 
36,6

(74,8 – 35,8%) 

1992 Poprad, 

Slovakije

06-12 juli

12 M. Asperges

I. Popoff

M. Tissot-Demonty

Laurent Inghelbrecht,  
VLTinstituut Torhout

Pieter Leyssen,  
St. Albertuscollege Haasrode

Florent Bernard,   
Lycée Dachsbeck Bruxelles

 Paul Petitfrère,  
Athenée Royal Eupen

39/52

 
40

 
43

 
46

65,3*

 
64,0

 
59,9

 
54,9
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1991 Makhachkala 
Sovjet Unie

01-07 juli

9 M. Asperges 

I. Popoff

Katty Wouters,  
Koninklijk Atheneum Tienen

Bert Imbrechts,  
Berthoutinstituut  Mechelen

Jean-Charles Kaëns,  
A.R. Thill Lorrain Verviers

 Lidwine Arendt, 
 Institut St.André Ixelles

29/34

 
30

 
31

 
32

47,6

 
43,8

 
41,8

 
37,3

(81,5 – 35,3%) 

1990 Oloumouc, 
Tsjecho-
slowakije

01 – 07 juli

6 M. Asperges Joris Vandenberghe,  
St. Albertuscollege.Haasrode

Philippe Cara,  
K.A. Sint Pieters Woluwe

17/22

 
19

47,2

 
42,4

(64,6 – 35,1%) 

* max. score voor 1992 onbekend; % berekend op hoogste waarde

IBO IN DE TOEKOMST

Op internationaal vlak is de zoektocht naar een wettelijk statuut voor de IBO door het 
oprichten van een vereniging met maatschappelijke zetel een belangrijk thema op de 
jaarlijkse Advisory Board in Praag. Zo’n statuut is door het groeiend aantal deelnemers 
noodzakelijk. Het biedt (financiële) bescherming voor het dagelijks bestuur en de jaar-
lijkse organisatoren. Het zal het doorgeven van de expertise van de ene IBO naar de vol-
gende vergemakkelijken. Vrijwilligers aantrekken wordt ook eenvoudiger. Wellicht opent 
het ook meer mogelijkheden voor het verwerven van fondsen. Zeven landen, waaronder 
België, zijn in de running om de maatschappelijke zetel te huisvesten. 

Ook gaan er meer en meer stemmen op om met verschillende landen samen te werken 
om een IBO te organiseren. Het grote aantal deelnemers maakt van de organisatie van 
een IBO een financieel waagstuk. De jonge generatie begeleiders van onze buurlanden 
dromen reeds hardop van een Benelux-IBO.

Voor de Vlaamse biologieolympiade proberen we de voorbereiding van de laureaten te 
optimaliseren (zie hoger) en kijken we uit naar de geplande hervorming van het secundair 
onderwijs. In 2013 keurde de Vlaamse regering een masterplan voor hervorming van het 
secundair onderwijs goed. Daarin worden de sterktes van de onderwijstradities in Vlaan-
deren aan de veranderingen in de samenleving en op de arbeidsmarkt gekoppeld. Zoals 
het in de toelichting voor de leerkrachten zo mooi staat: een hervorming waarbij voor alle 
studierichtingen vanaf de tweede graad naast het basispakket en de differentiatie ook een 
specifiek gedeelte voorzien is. Of dit ook betekent dat voor de wetenschappelijke richtin-
gen meer lesuren wetenschappen voorzien worden, is de vraag. Wij blijven dromen van 
een hervormd secundair onderwijs, waarin plaats is voor een doorgedreven wetenschap-
pelijke opleiding, zoals in zoveel andere landen. Dit zou een adequaat middel zijn om het 
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tekort aan wetenschappers weg te werken. Tevens zou het de uitstraling van ons landje 
op internationale ontmoetingen voor leerlingen van het secundair onderwijs bevorderen. 
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ANDERE BESCHIKBARE BRONNEN

Verslagen

Verslagen van de Vlaamse Biologie Olympiade verschijnen jaarlijks in Bio, het trimestri-
eel mededelingsblad van de vereniging voor Onderwijs in de Biologie (VOB)

Persverslagen worden jaarlijks doorgestuurd naar de Belgische persagentschappen en 
verschijnen op de website van de Vlaamse olympiade natuurwetenschappen; uittreksels 
van de verslagen van de laureaten verschijnen online in de jaarlijkse wedstrijdbrochure 
op de website.

Websites

http://www.vonw.be/biologie :  website van de Vlaamse Olympiades natuurwetenschap-
pen 

http://www.ibo-info.org : website van de Internationale Biologie Olympiade (in het En-
gels)

http://ibo2015.org/ibo2015 : website over IBO 2015 (van het organiserende gastland: De-
nemarken) (in het Engels)

Video’s

Jaarlijks verschijnt er een video- en fotoverslag van de IBO; zie http://www.ibo-info.org

De winnende video van de jaarlijkse IBO-videocompetitie is eveneens te zien op  
http://www.ibo-info.org

Foto’s: © fotoarchief IBO, behalve de foto van Susan Greenfield

Met dank aan  Marleen Van Strydonck voor de tekstrevisie 

  Dr. Michel Asperges voor de gegevens over de periode 1990-1995

  Hans Morélis, Gérard Cobut en Benjamien Moeyaert voor aanvullende  
  gegevens
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