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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
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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
XXX
XXX
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Mededelingenblad van de Vereniging voor het Onderwijs in de Biologie,de Milieuleer en de Gezondheidseducatie- vzw

Lidmaatschap nog niet verlengd?
 

Indien je in november hebt deelgeno-
men aan het congres wetenschappen 
en bij je inschrijving hebt geopteerd 
voor een lidmaatschap van de VOB,  of 
indien je reeds je lid-
maatschap voor 2018 
gestort hebt, mag je 
direct doorgaan naar 
de volgende pagina.

Heb je daarentegen je 
lidmaatschap nog niet 
verlengd, dan dien je dit 
zo snel mogelijk te doen wil je blijven ge-
nieten van de voordelen verbonden aan 
je lidkaart.

Het lidgeld bedraagt 
•    € 16 voor leerkrachten, 
•    € 11 voor studenten en 
•    € 21 voor buitenlandse leden. 

Dit bedrag kan gestort wor-
den op:

BE34-0680 6665 5090
BIC: GK CC BEBB        
van
VOB-vzw

    p.a. E. Van Damme
                   Hoge Weg 234

                              8200 Brugge
Je lidkaart mag je binnen de maand ver-
wachten.

Laureaten selectie EUSO 2018

Op 21 oktober namen 16 geselecteerde 
jongeren het tegen elkaar op tijdens de 
ultieme selectieproef voor de Europese 
wetenschapsolympiade 2018 (EUSO 
2018). 

Deze ging door aan de VUB en omvatte 
een theoretisch en praktisch gedeelte, 
met onderwerpen uit de biologie, de fy-
sica en de chemie.

De drie kandidaten met de hoogste sco-
res vormen het Vlaamse team dat - sa-
men met een Franstalig team - in mei 
België zal vertegenwoordigen op de 
EUSO in Ljubljana (Slovenië). 

De Vlaamse laureaten zijn Ward Bruyn-
donckx (kOsh / Herentals), Brent Nis-
sens (Sint-Barbaracollege / Gent) en
Willem Vanmoerkerke (Virga Jessecol-
lege / Hasselt).

Doordat Brent Nissens verhinderd is, 
wordt zijn plaats ingenomen door de 
vierde laureaat: Siegfried Lein (St. Aloy-
siuscollege - Menen)

https//www.euso.be
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Wensen van de voorzitter

Aan allen wens ik veel vreugde bij de 
onderwijsopdracht. Het is niet altijd van-
zelfsprekend dat de nieuwe opdracht 
die je enkele maanden geleden kreeg 
volledig op jouw lijf geschreven is. 

Tijdens het laatste congres wetenschap-
pen kwamen een aantal moeilijkheden 
met klassen ter sprake die wellicht ver-
meden konden worden door vanaf het 
begin van het schooljaar goede afspra-
ken te maken met de leerlingen. 

Misschien werden er afspraken ge-
maakt, maar deden zich nieuwe onver-
wachte  problemen voor.  

Het eindejaar is de ideale periode om 
eens uit te blazen en te reflecteren over 
wat goed en fout verliep. Na zo’n vakan-
tieperiode is het een geschikt moment 
om afspraken met klassen te optimalise-
ren en eventueel  hernieuwde afspraken 
te maken met moeilijker klassen. 

Misschien kan mijn afsprakenpakket 
met mijn leerlingen je hierbij helpen. 
Het spreekt vanzelf dat dit een per-
soonlijk document is in functie van een 
welbepaalde leeromgeving en soms zal 
verschillen van klas tot klas. Decennia 
lang is het een waardevol hulpmiddel 
geweest bij diverse situaties.

Beste leerling; voor het vak biologie is 
onderstaande tekst het voorblad met 
afspraken van uw schrift of cursus.

Naam leerkracht; emailadres school 
Altijd bereikbaar voor leerstof gebonden 
materie.

HOOFDOELSTELLING = wat ik samen 
met jullie wil bereiken: LEREN DENKEN

Hoe? alles in vraag stellend, probleem- 
stellend en oplossingen zoeken volgens 
de wetenschappelijke methode (voor 
kleine problemen);  met oriënterende 
fase voor complexere problemen (zie 
smartschool voor methodiek ervan).   

Algemeen stramien
• Probleemstelling
• Hypothese
• Werkwijze afbakenen, materialen
• Experimenten/enquêtes/….
• Resultaten; berekeningen, grafie-

ken,…
• Besluiten met reflectie naar hypo-

these.

Handboek 
XXXXXXXXX = theorie = leidraad en 
houvast.
Het handboek is eigendom van de 
school; normaal wordt er niet in geschre-
ven en op het einde schooljaar wordt het 
ingeleverd.

Werkboek 
= denkoefeningen, opdrachten en practica
• Voor de denkoefeningen die je zelf 

maakt en die niet in de klas werden 
gemaakt mag de verbetersleutel 
steeds worden gevraagd.

TIPS

Science & Plants for Schools is een 
webstek van The Sainsbury Laboratory 
van de Universiteit van Cambridge die 
leerkrachten en studenten een waaier 
aan middelen biedt, waarmee een beter 
inzicht in de plantenbiologie kan verwor-
ven worden. 

Dit gaat van volledig uitgewerkte lessen 
en practica tot nieuwe inzichten en the-
orieën in de diverse subdisciplines. Alles 
is helder uitgelegd en van hoog weten-
schappelijk niveau.

Ook mooi meegenomen zijn de kwalita-
tief hoogstaande posters, schema’s en 
illustraties.

http://www.saps.org.uk/about-us

De uitgever van het gerenommeerde tijd-
schrift ‘Nature’ heeft een aparte website 
‘Scitable’, waar leraars gratis studiema-
teriaal kunnen vinden. De kwaliteit van 
het aangebodene correspondeert met de 
kwaliteit van het tijdschrift en verdien alle 
lof voor de duidelijke uitleg en de talrijke 
verhelderende illustraties en schema’s. 

https://www.nature.com/scitable

Op de website van ‘Science Books On-
line’ kan je honderden biologieboeken 
gratis downloaden of via het scherm 
raadplegen. 

Het aanbod is zo gevarieerd als het groot 
is: je vindt er zowel boeken over het ske-
let van zoogdieren, gepubliceerd op het 
einde van de 19e eeuw, als werken over 
DNA-replicatie daterend van 2016.

http://www.sciencebooksonline.info/bio-
logy.html

De Engelse Nuffield Foundation heeft in 
samenwerking met The Society of Bio-
logy een hele reeks biologische practica 
online gezet. Elk experiment is voorzien 
van een handleiding voor de leerkracht 
en opdrachtenbladen voor de leerlingen. 

http://www.nuffieldfoundation.org/prac-
tical-biology

Deze - en tonnen andere tips en nuttige 
informatie - vind je op onze website:
https://www.vob-ond.be 
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Schrift / bordschema’s
• meestal afwijkend van schema in 

boek , noteren is in uw voordeel.

 

Wat staat op smartschool?
• dia’s, tekeningen en syntheses on-

der de vorm van een mind-map van 
alle thema’s.

• PowerPoint van sommige leer-
stofonderdelen = gelijk aan wat in 
handboek maar anders voorgesteld 

• opdrachten practica.
Een practicum vereist een correcte houding. 
Gewoonlijk staat alle materiaal op de werk-
tafels, tenzij over werkwijze en materiaal 
nagedacht moet worden. Werken met de mi-
croscoop als precisie instrument vergt res-
pect. De modaliteiten voor het werken met 
dit toestel staan op smartschool. Ophalen en 
opbergen vraagt speciale aandacht.

De afspraken met de leerkracht hieromtrent 
worden stipt nageleefd. Hoewel tijdens de 
lessen niet met gas en minimaal met che-
mische stoffen wordt gewerkt, gelden de 
veiligheidsregels zoals meegedeeld voor de 
practica chemie en fysica.
De handen wassen vóór en na het practicum 
volstaat meestal als hygiënische maatregel.

• teksten, intellectuele geletterdheid. 
Lezen over wetenschap en het begrijpen van 
wetenschappelijke literatuur is een must 
voor elke wetenschapper →

• aanraders: abonnement op EOS, 
NWT-magazine en andere weten-
schappelijke literatuur. 

Evaluatie ( secundair)
• laatste les is steeds gekend (korte 

schriftelijke beurt kan altijd en meestal 
met directe verbetering en onmiddel-
lijke reflectie).

• steeds verwittiging voor het over-
horen van twee of meer lessen; na 
verbeteren volgt steeds een klassikale 
reflectie en een remediërend gesprek.

• als iets moeilijk gaat kom dan over-
leggen, vraag uitleg, bespreek je 
leermethode.

Attitude; 
• positieve leerhouding en creativiteit 

worden beloond, eigen werkdocu-
menten mogen ter inzage aangebo-
den worden en kunnen rapportpun-
ten positief beïnvloeden.

Excursies; respect en stiptheid. 
• Afspraken met de leerkracht worden 

nageleefd. Speciale aandacht voor 
het luisteren naar gidsen en bege-
leiders.

Ignace Nerinckx
 

natuurlijke (meestal anekdotisch onder-
bouwde) verschijnselen, en niet onder-
zoekbare vragen stellen. 

Theïsten laten zien dat religie niet over-
lapt met wetenschap. Wanneer je een 
bovennatuurlijke vraag stelt, krijg je ook 
een bovennatuurlijke verklaring. 

Leraren moeten niet proberen weten-
schap en religie te laten overlappen, 
wetenschap gaat over weten en religie 
gaat over geloven. Laten we als weten-
schapsleerkrachten Steven Weinberg 
(2000) volgen: 

“Science should be taught not in order 
to support religion and not in order to 
destroy religion. Science should be 
taught simply ignoring religion. ”

Tot slot

Leerkrachten moeten goed kunnen uit-
leggen hoe kennis tot stand komt. Jonge 
kinderen denken vaak nog animistisch 
en antropomorf – zij zijn dus extra ge-
voelig voor sprookjes en het bovenna-
tuurlijke – en dat maakt dat zij gemak-
kelijk ideologisch door volwassenen zijn 
te beïnvloeden. 

Het onderwijs zou deze beïnvloeding 
niet moeten versterken en funderend 
onderwijs zou losgekoppeld moeten zijn 
van levensbeschouwelijke ideologieën. 

Ten slotte zouden leerkrachten wel wat 
minder beleefd mogen zijn tegen hen 
die kinderen en jong-volwassenen willen 
manipuleren door de natuurwetenschap-
pen te bezoedelen met het onverklaar-
bare en het bovennatuurlijke. Het onver-
klaarbare en het bovennatuurlijke laten 
we over aan de Kunsten!!

Bronnen: 

• Bais, S. (2009). Keerpunten. Am-
sterdam: Amsterdam University 
Press. 
 

• Cuiper, A. (2016). Geloof en natuur-
wetenschap bij ANW. NVOX, 48(2), 
76-77. Diamond, J. (1999). Guns, 
Germs and Steel. New York: W.W. 
Norton & Company. 
 

• Goldacre, B. (2010). Bad Science. 
London: Faber and Faber, Inc. 

Bewerkt door I. Nerinckx
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“Ik kijk er heel het jaar naar uit. Zoveel 
ideeën en nieuwe dingen en ook de zin 
om van alles uit te proberen en aan te 
passen aan je eigen lessen”.

Het zijn niet mijn woorden, maar de 
woorden van één van de deelnemers 
die het feedbackformulier indienden. 

Op het einde van de 23ste editie van het 
jaarlijkse Vlaams Congres van Leraars 
Wetenschappen zagen we dan ook veel 
tevreden mensen: leerkrachten die weer 
met nieuwe ideeën naar huis of beter 
gezegd naar de klas trokken, standhou-
ders die op een geslaagde editie terug-
blikten en werkgroep leiders die geno-
ten hadden van de leergierigheid van de 
deelnemers.

Op zaterdag 18 november 2017 teken-
den 450 leerkrachten wetenschappen 
present op het jaarlijkse Vlaams Con-
gres van Leraars Wetenschappen dat 
net als vorig jaar doorging aan de Vrije 
Universiteit Brussel, Sciences & Engi-
neering campus, in Etterbeek. 

Het congres wordt georganiseerd door 
de lerarenverenigingen VOB-vzw, VeLe-
We-vzw en – vanaf dit jaar - VLA.  Het 
wordt ondersteund binnen het actieplan 
Wetenschapsinformatie en Innovatie, 
een initiatief van de Vlaamse overheid 
in samenwerking met het departement 
Onderwijs. 

Als naar gewoonte begon de dag met 
parallel lopende vakgebonden didac-

Congres Wetenschappen 2017
 

tische lezingen voor biologie, fysica, en 
aardrijkskunde, en een meer algemene 
lezing. Vervolgens konden de leerkrach-
ten deelnemen aan 3 werkwinkels die ze 
kozen uit de 31 aangeboden werkwinkels. 
In deze werkwinkels worden onderwerpen 
behandeld, nauw verbonden met de klas-
praktijk. 

Je kan op onze website www.congreswe-
tenschappen.be nog nalezen wat er werd 
aangeboden. 53 enthousiaste leerkrach-
ten en docenten gaven hierbij het beste 
van hun kunnen. 

Op de didactische beurs kon je zoals elk 
jaar naar hartenlust snuisteren tussen 
een ruim aanbod aan didactisch mate-
riaal, leerboeken, gadgets en informatie 
allerhande. En doorlopend kon je ook 
rustig genieten van een heerlijk kopje 
koffie, thee of een fris glas fruitsap of wat 
bijpraten met collega’s. 

Bij het afsluitende hapje-tapje werd de 
opkomende avondhonger gesust met 
lekkere mini sandwiches, de dorst gelest 
met een lekker glaasje wijn of een pintje; 
ondertussen wisselden de aanwezigen 
nog meer ervaringen en ideeën uit. Dit 
contact met collega’s uit heel Vlaande-
ren blijkt trouwens een van de zaken te 
zijn die jullie zeer op prijs stellen, zoals 
blijkt uit de ontvangen feedback. 

Jullie hebben trouwens met velen het 
online feedbackformulier ingevuld, waar-
voor heel veel dank. Het was een hele 
klus om dit allemaal door te lezen en te

mercialiseerde wetenschap – voedsel- 
industrie en farmaceutische industrie 
– zie je vaak enorm gegoochel met cij-
fers en worden correlaties als causaliteit 
gepresenteerd (zonder een verklarende 
wetenschappelijke onderbouwing). Ben 
Goldacre geeft in zijn boek ‘Bad Science’ 
(2008) heel veel uitgewerkte voorbeel-
den.

Wetenschap negeert religie!

Tussen wetenschap en religie bestaan 
misverstanden en het funderend onder-
wijs is bij uitstek de plaats waar leerlin-
gen kunnen leren met die misverstanden 
om te gaan. 

Collega Leo Van Dijk schrijft in het 
NVOX-oktobernummer van 2016 (NVOX 
41(8), 432) over zijn workshop ‘Weten-
schap en Geloof’. Hij wil dat leerlingen 
nadenken over andere opties dan het 
zo vertrouwde (sic) conflictmodel tussen 
wetenschap (W) en Geloof (G). 

Leo laat niet zien of zijn leerlingen echt 
vertrouwd zijn met het conflictmodel – 
misschien behoren Richard Dawkins en 
Christopher Hitchens op zijn school tot 
de verplichte literatuur. 

Hij nodigt leerlingen uit een keuze te ma-
ken uit vier modellen: W en G staan los 
van elkaar, W en G overlappen deels, 
G omvat W, W omvat G. Welke keuzes 
de leerlingen maken, blijft voor de lezer 
verborgen en wij lezen ook niet welke ar-
gumenten de leerlingen voor hun keuze 
formuleren. Leo kiest zelf voor ‘W en G 
overlappen deels’ en stelt dat hij voor 
een harmoniemodel kiest. Onderwijs-
mensen houden van harmonie in plaats 

van conflict en ik kom dan ook vaak de 
bewering tegen dat de evolutietheorie 
natuurlijk geldig is, maar dat daarin ook 
plaats is voor een God als schepper van 
de mens. Mijn studenten raakten wel 
in verwarring over het begrip harmonie 
wanneer we de plaats van de mens in 
de evolutie van ziekteverwekkers – bac-
teriën en virussen – bespraken aan de 
hand van Jared Diamond’s (1996, 2003) 
Guns, Germs, and Steel.

Verwarring en twijfel zijn goed voor 
het leerproces!

Theïsten streven ook naar harmonie 
door de bewering ‘God bestaat’ niet te 
baseren op openbaringen (theologica 
revelata) maar te bewijzen door een 
empirisch rationele weg te bewandelen 
(theologica rationalis). Theïsten stellen 
vragen over verschijnselen, bijvoorbeeld 
wonderen, die door zuivere wetenschap 
niet kunnen worden verklaard, maar wel 
door de aanname ‘God bestaat’ (‘en is 
almachtig’ er aan toe te voegen). 

Theïstische denkers richten zich vaak op 
vragen die te groot zijn voor de natuur-
wetenschappen: waarom bestaat het 
universum, waarom zijn er natuurwetten, 
waar komt bewustzijn vandaan, waarom 
is er goed en kwaad? 

Herman Philipse heeft de redeneringen 
van de theïsten (Alvin Plantinga, Richard 
Swinburne) aan een grondige analyse 
onderworpen en komt tot een eenvoudi-
ge conclusie: alles kan de prullenbak in! 

Theïsten komen tot een hoge waar-
schijnlijkheid voor de hypothese ‘God 
bestaat’ omdat zij zich richten op boven-
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proberen een synthese te maken. Omdat een beeld meer zegt dan 1000 woorden, 
geven we jullie enkele gegevens grafisch weer:

Een steeds weerkerende opmerking: 
“De beurs, voor mij persoonlijk hoeft daar 
zeker geen uur voor uitgetrokken te wor-
den”. 

We hebben echter wel de vijf tijdslots 
nodig om alle deelnemers het gekozen 
programma te kunnen aanbieden. We 
moeten hierbij rekening houden met 
werkgroepen van 2 uur en bij werkgroe-
pen waar het aantal deelnemers laag 
ligt, plannen we geen 3, maar slechts 2 
of zelfs maar 1 sessie. Voor de maaltijd 
voorzien we telkens twee tijdslots om-
wille van de capaciteit van het restau-
rant. Ons doel is altijd om voor iedereen, 
deelnemers zowel als werkgroepleiders, 
de ‘puzzel’ zo optimaal mogelijk te leg-
gen.

Het al dan niet digitaal beschikbaar stel-
len van de didactische materialen is de 
beslissing van de werkgroepleiders en 
lezinggevers. We respecteren het wan-
neer zij hun materiaal (werkbladen, PP-
presentatie…) niet wensen vrij te geven.

Kruis in je nieuwe agenda alvast 1 sep-
tember 2018 aan. Vanaf dan staat het 
nieuwe programma online. Inschrijven 
kan vanaf 5 september 2018 zodat je de 
gelegenheid hebt binnen de vakgroep 
met de collega’s te overleggen. De de-
finitieve datum zullen we in de volgende 
BIO kunnen meedelen.

Niet te vergeten: het congres doet ‘de 
Ronde van Vlaanderen’. We zijn telkens 

van structuren - sterren, sterrenstelsels, 
planeten, leven grijpen in elkaar als een 
Ouroboros.

Natuurwetenschap maakt leerlingen 
weerbaar 

In zijn college over wetenschap (www. 
universiteitvannederland.nl) stelt Her-
man de Regt dat wetenschap de mens 
uitdaagt zelf na te denken: kijk goed om 
je heen en observeer, doe experimen-
ten, redeneer en probeer verklaringen 
te vinden. Zelf nadenken betekent een 
omwenteling die zo’n vierhonderd jaar 
geleden begon na een periode waar-
in voor het beantwoorden van welke 
vraag dan ook te rade werd gegaan bij 
Aristoteles en de Bijbel. De tijd van de 
natuurwetenschappen breekt aan – ik 
volg hier Bertrand Russell (The Impact 
of Science on Society, 1976, p. 16): 
• Beweringen moeten worden geba-

seerd op waarnemingen, en niet op 
het geloof in een of andere autori-
teit. 

• Natuurlijke verschijnselen en pro-
cessen verlopen volgens autonome 
natuurwetten. 

• Doelgerichtheid is geen concept 
dat natuurlijke processen stuurt en 
daaraan richting geeft. 

De natuurwetenschappelijke werk- en 
denkwijze levert ook nog wat op! Er 
wordt kennis verworven en we weten 
veel, maar er is nog genoeg dat we niet 
(zeker) weten. Veel kennis kunnen we 
ook toepassen. De natuurwetenschap-
pen hebben bijgedragen aan de ontwik-
keling van een wereldbeeld waarbinnen 
de mens zijn plaats kent; niet (meer) als 
doel van een schepping maar als pro-

duct van een door natuurwetten bepaald 
proces. 

Flirten met wetenschap: pseudowe-
tenschap en religie 

Een van de belangrijkste doelen van 
ons funderend onderwijs is leerlingen 
voor te bereiden op hun denken en han-
delen als burgers die een debat moeten 
kunnen volgen over maatschappelijk re-
levante onderwerpen zoals klimaat en 
klimaatverandering, energieopwekking 
en duurzaamheid, afval en vervuiling, 
drinkwater en vervuiling, medicijn- ont-
wikkeling, voedselveiligheid. Leerlingen 
moeten leren hun kennis te gebruiken 
ter onderbouwing van hun argumentatie 
bij discussies. Leerlingen moeten ook 
weerbaar gemaakt worden tegen ma-
nipulaties die gebaseerd zijn op pseu-
dowetenschappelijke onderbouwingen. 
Ook zouden leerlingen een helder on-
derscheid moeten kunnen maken tus-
sen weten (wetenschap) en geloven 
(religie).

Pseudowetenschap

Bij de lerarenopleiding heb ik met mijn 
studenten – leraren in opleiding – regel-
matig aandacht besteed aan de vraag: 
hoe herken je kenmerken van pseudo-
wetenschappelijk onderzoek? 

Materiaal voor deze activiteiten vind je 
bijvoorbeeld in de Volkskrant (de ru-
briek ‘Klopt dit?’ en de column ‘Ionica 
zag een getal’), bij pseudowetenschap-
pelijke verklaringen voor paranormale 
verschijnselen en kwakzalverij – helder-
ziendheid, gebedsgenezing, astrologie, 
homeopathie – maar ook bij vercom-
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twee jaar na elkaar te gast in een andere 
provincie. Dit betekent dat KU Leuven in 
2018 en 2019 de place to be is voor het 
congres.

We vroegen jullie tot slot ook welke on-
derwerpen jullie graag nog aan bod za-
gen komen in een volgend congres. Er 
kwamen heel veel suggesties, teveel 
om hier op te sommen, inspiratie voor 
het volgende congres hebben we dus al 
zeker.

We zijn echter ook altijd op zoek naar 
collega’s die een werkgroep willen ge-
ven. Hebben jullie misschien zelf idee-
en, materialen waarvan je denkt ‘Dat 
is best wel interessant maar misschien 
kent iedereen dit al’? Laat het toch maar 
weten, misschien kan het voor andere 
collega’s juist dat zijn waar ze al lang 
naar op zoek zijn. 

Alle informatie om zelf een werkgroep 
te geven vind je op onze website www.
congreswetenschappen.be, op het tab-
blad ‘Contact’.

Marleen Van Strydonck
Congrescoördinator

Origami in de klas
 
Gezien op de Internationale Biologie 
Olympiade 2017

‘Origami organelles’ is een reeks papie-
ren modellen, geschikt voor je lessen 
(cel)biologie, aan een schappelijke prijs. 
Het gaat om modellen van celorganellen 
(endoplasmatisch reticulum, Golgiap-
paraat, chloroplast, celmembraan…), 

organen (hart, hersenen) maar even-
eens modellen om onder meer mitose 
en meiose, DNA replicatie, elektronen-
transport, het immuniteitssysteem of de 
PCR-techniek duidelijk te maken. 
Bij ieder model hoort een gekleurd sja-
bloon, een handleiding voor de leer-
kracht, instructies voor de assemblage 
en een PowerPoint presentatie. Er zijn 
meer dan 30 modellen beschikbaar om 
te downloaden en af te printen op A4 
formaat. 
 
Uitgebreide informatie vind je op
origamiorganelles.com

De botten van de Borinage
 
‘De botten van de Borinage’ van Sandra 
Cordier vertelt het unieke verhaal van 
het leven, de dood en vooral de herrij-
zenis van de iguanodons van Bernissart 
in 1878. 

Het is een verhaal van rivaliteit, verdwe-
nen documenten en een eigenwijze mu-
seumdirecteur die jarenlang twijfel zal 
zaaien over de cruciale vraag: hoe kwa-
men de iguanodons in de mijnschacht 
van Bernissart terecht?

Sandra Cordier ging op zoek naar de 
menselijke factor achter de wetenschap-
pelijke façade en botst op tegenstrijdig-
heden in het verhaal, die haar prikkelen 
om steeds dieper te graven. Zo komt ze 
op de proppen met verrassende verhaal-
lijnen over eerzuchtige onderzoekers en 
verdwenen documenten. 

Ze brengt de geschiedenis van de vondst 
en de intriges die erop volgden terug tot 
leven. Na 140 jaar wordt het verhaal van 
het Brussels natuurhistorisch museum 
en zijn ijverige directeur voor het eerst in 
vraag gesteld. 

Deze spannende reconstructie van de 
echte feiten brengt ons verrassende in-
zichten en geeft het boek de allures van 
een echte “whodunit”.

De vele mooie illustraties maken van het 
boek een echt hebbeding:

• Over Belgische geschiedschrijving 
én geschiedvervalsing

• Over het wel en wee van een unie-
kevondst

• Geïllustreerd met unieke foto’s
• Nooit eerder gepubliceerde plat-

tegrond van de vindplaats werpt 
nieuw licht op de ontdekking

UITGEVERIJ VRIJDAG, 2017 (183 P.)

Over twijfel en zekerheid, 
over feiten en meningen

 
Willem Bustraan / oud-docent natuurkunde 
en lerarenopleider. 
Uit NVOX, februari 2017

Leraren zorgen ervoor dat hun leerlin-
gen leren goed om te gaan met feiten 
en meningen. Leraren moeten ook zelf 
het onderwijs in natuurwetenschappen 
zuiver houden en niet mengen met al-
lerlei religieuze en ideologische ideeën 
en bedenksels. Leraren zouden ook wel 
wat minder beleefd mogen zijn tegen-
over hen die het bovennatuurlijke willen 
verzoenen met natuurwetenschap.

De mens: resultaat van twee processen. 
Sander Bais combineert in Keerpunten 
(2009, 83) het beeld van het mythische 
monster ‘de Ouroboros’ die in zijn eigen 
staart bijt. Hij gebruikt de voorstelling 
van de Ouroboros om twee parallelle 
ontwikkelingen vanaf de oerknal niet als 
afzonderlijk te beschouwen, maar met 
elkaar te verweven. De ontwikkeling van 
de bouwstenen – deeltjes, atomen, mo-
leculen, DNA, leven, en de ontwikkeling 

- 6 - - 7 -


