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Downloaden van artikels  
Jaarboek

Op onze wesite kan je alle artikels van-
af het Jaarboek 2008 downloaden.  De 
pdf-bestanden kunnen alleen geopend 
worden na het intikken van een wacht-
woord. Dit is telkens XXX gevolgd door 
XXXXXXX
voor een artikel uit het Jaarboek XXX.
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Mededelingenblad van de Vereniging voor het Onderwijs in de Biologie,de Milieuleer en de Gezondheidseducatie- vzw

horen dat het verslag van ‘hun’ ont-
dekking nog die dag zou ingediend 
worden bij de Académie des Scien-
ces om de maandag gepubliceerd te 
worden (toen kon dat nog). Het artikel, 
waarvan ze in de vlucht mondeling de 
inhoud verneemt, zou ondertekend 
worden door Lejeune, Gauthier (sic) 
en Turpin. C’est tout!

Dit maakt dat voor eens en altijd Le-
jeune (ten onrechte) beschouwd wordt 
als de feitelijke ontdekker van het ver-
band tussen het extra chromosoom 21 
en het syndroom van Down…

V.R.



Het VOB bestuur wenst al haar leden 
en hun familie een gelukkig, gezond 
en fijn 2019.

De vereniging blijft het goed doen, 
we telden op 1 december 980 leden. 
Het doet ons een plezier dat leden die 
het actieve leven voor de klas inruil-
den voor een zeker niet minder actief 
leven ‘aan de haard’ onze vereniging 
blijven steunen. Het is daarenboven 
belangrijk dat al hun ervaring niet ver-
loren gaat, dus daarom deze oproep. 
Ontdekken jullie tijdens het opruimen 
nuttige tips of weetjes, deel ze met al 
die jonge leden.

Internationaal scoren we ook. De 
Vlaamse ploeg behaalde met 89% 
zilver op de Europese Wetenschapso-
lympiade (EUSO) in Ljubljana (Slo-
venië). Hiermee bewezen ze dat ze 
hun mannetje konden staan tussen 25 
ploegen, afkomstig uit 25 landen van 
de E.U.

Op de IBO in Iran vielen we het voor-
bije jaar jammer genoeg niet in de prij-
zen. Maar we hopen dat we in 2019 
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tiëntjes met het syndroom van Down 
47 chromosomen telden. Dus één 
chromosoom meer dan de normale 46. 
Zij beschikte echter niet over de mid-
delen om duidelijke foto’s te maken, 
waarmee ze dan een karyogram zou 
kunnen opstellen. 

Hier verschijnt Jérôme Lejeune, een 
collega-stagiair en oud-student van 
Turpin op het toneel. Lejeune deed in 
opdracht van Turpin onderzoek naar de 
oorzaak van het syndroom van Down 
en stelt haar voor te zorgen voor ge-
schikte foto’s. Zij aarzelt geen ogen-
blik en bezorgt hem haar preparaten. 
En hoort niets meer van hem... Als ze 
navraag doet, hoort ze dat de foto’s in 
het bezit zijn van Turpin. Ze vindt het 
wel merkwaardig dat er niet gereageerd 
wordt op haar ontdekking, maar wil zich 
als stagiair niet teveel opdringen en 
houdt zich verder vooral bezig met haar 
hoofdopdracht.

Groot is dan ook haar verbazing wan-
neer ze wat later verneemt dat Le-
jeune, op een seminarie aan de Cana-
dese McGill-universiteit, verkondigt dat 
hij ontdekt heeft dat een extra-chromo-
soom  verantwoordelijk is voor het syn-
droom van Down...
Turpin houdt Lejeune de hand boven 
het hoofd en wacht rustig tot deze na 
een rondreis in de Verenigde Staten 
weer thuis is. Maar nu moet alles in-
eens zeer snel gaan: er is immers nog 
niets over de ontdekking gepubliceerd 
en er gaan geruchten dat andere la-
bo’s wel eens met de primeur zouden 
kunnen gaan lopen.

Zaterdag, 24 januari 1959 wordt Gau-
tier bij Turpin geroepen en krijgt te 

Vlaanderen (en België) weer op de 
kaart kunnen zetten in Szeged, Hon-
garije. De voorbereidingen voor de 
30ste Vlaamse Biologie Olympiade zijn 
volop bezig en we rekenen op straffe 
kandidaten. 

Noteer zeker al de datum van de jaar-
vergadering in je agenda: zaterdag 1 
juni 2019. De exacte locatie en pro-
gramma lezen jullie in de volgende 
BIO.

De eindtermen van de 1ste graad wer-
den op 5 december ll. goedgekeurd. 
We volgen het verhaal van de nieuwe 
eindtermen die voor de 2de en de 3de 
graad op stapel staan vanuit de vereni-
ging op de voet. In de ontwikkelcom-
missies voor deze eindtermen is VOB 
namelijk vertegenwoordigd door 2 le-
den van het uitgebreid bestuur. Zij zul-
len regelmatig naar het bestuur terug-
koppelen en indien nodig en gewenst 
kunnen wij onze leden bevragen. 

Daarnaast liet een aantal leden ons 
weten dat ze nog met veel vragen zit-
ten aangaande de problematiek van 

schikte over een ingericht labo om aan 
cytologisch onderzoek te doen.  Zij 
was net terug van een vervolmakings-
jaar in de V.S., waar ze aan de prestigi-
euze Harvard-universiteit heel wat er-
varing had opgedaan in de praktische 
cytologie en zag haar kans: ‘Geef mij 
een lokaal’ had ze gezegd ‘en ik zorg 
voor de rest’.

Het feit dat ze zich als vrouw dubbel 
moest bewijzen in een door mannen 
gedomineerde academische wereld, 
zal natuurlijk ook een rol gespeeld 
hebben in haar voorstel.

Hoe dan ook, Turpin gaf haar een lo-
kaal met gas, water, elektriciteit, een 
lege kast met bovenop een microscoop 
en een koelkast. Meer kon hij haar 
niet geven. Zelfs meer dan 10 jaar na 
W.O. II was er in Frankrijk bijna geen 
geld beschikbaar voor fundamenteel 
onderzoek. Maar Gautier liet zich niet 
ontmoedigen; met eigen middelen en 
geleend geld rustte ze zelf het labo uit 
en ging aan de slag.
Voor haar onderzoek verfijnde ze nog 
wat methodes, waardoor ze uiteinde-
lijk micropreparaten van de gewenste 
kwaliteit bekwam.
Het is op die manier dat ze vaststelde 
dat de onderzochte cellen van alle pa-

Woordje van de voorzitter

Laat het oude jaar eens wapperen  
in de winterwind,

zodat je er zeker van kunt zijn  
dat een fris nieuw jaar begint!
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het clusterleerplan ‘wetenschappen 
en techniek’ in de 1ste graad van het 
katholiek onderwijs. Geïntegreerd 
werken heeft voor- en nadelen, zowel 
voor leerlingen als voor leerkrachten. 
Samen met onze zustervereniging Ve-
LeWe werken we aan een tekst waarin 
we onze bezorgdheid laten blijken voor 
deze problematiek. 

Deze tekst zullen we op een later tijd-
stip publiceren naar alle stakeholders.

We plannen alvast op het 25ste Vlaams 
Congres van Leraars Wetenschappen 
een werkgroep/lezing waarin we de 
nieuwe eindtermen 2de en 3de graad 
zullen toelichten.

Marleen Van Strydonck

Voor het jaarlijkse Vlaams Congres 
van Leraars Wetenschappen – 17 no-
vember 2018 – schreven zich dit jaar 
470 leerkrachten wetenschappen in. 
De 24ste editie van dit netoverschrij-
dend congres ging door aan de KU 
Leuven, campus Arenberg III in Hever-
lee. Het congres wordt georganiseerd 
door de lerarenverenigingen VOB, 
VeLeWe (Vereniging Leraren Weten-
schappen) en VLA (Vereniging Leraars 
Aardrijkskunde) met de gewaardeerde 
steun van de Vlaamse Overheid bin-
nen het actieplan Wetenschapsinfor-
matie en Innovatie. 

Op onze website www.congresweten-
schappen.be kan je nog kennismaken 
met de korte inhoud van de 4 lezingen 
en 29 werkwinkels die aangeboden 
werden. 

Kruis alvast 1 september 2019 aan in 
je agenda. Vanaf dan kan je het pro-
gramma van het 25ste congres raadple-
gen. Inschrijven zal mogelijk zijn vanaf 
5 september 2019 zodat je de gele-
genheid hebt binnen de vakgroep met 
collega’s te overleggen. 

Niet te vergeten: het congres doet ‘de 
Ronde van Vlaanderen’. We zijn tel-
kens twee jaar na elkaar te gast in een 
andere provincie. Dit betekent dat KU 
Leuven opnieuw in 2019 de place to 
be is voor het congres. 

Voor de toekomst herhaal ik de oproep 
die op het congres al gelanceerd werd. 
We zoeken nog steeds een aantal ge-
motiveerde leerkrachten wetenschap-
pen die samen hun schouders willen 
zetten onder dit congres. 

Belangrijk!

Controleer even of je reeds je lidmaatschap voor 2019 hebt betaald. 
Is dit niet het geval doe het dan zo vlug mogelijk, zoniet word je als lid 
geschrapt! 

Houd er wel rekening mee, dat je lidmaatschap voor 2019 reeds in het 
inschrijvingsgeld voor het Congres Wetenschappen 2018 is inbegre-
pen (ten minste als je ‘VOB’ hebt aangevinkt en niet ‘VeLeWe’).

Welkom!

In december mochten we een nieuw 
bestuurslid verwelkomen.

Pieter Gybels is lector biologie en 
STEM BaSO en BaLO aan de Thomas 
More hogeschool in Mechelen en op 
die manier nauw betrokken bij de lera-
renopleiding. 

Via zijn expertise heeft hij een goed 
zicht op het biologieonderwijs in de 
eerste en de tweede graad.

Dit maakt dat we voortaan in het be-
stuur kunnen rekenen op vijf mensen 
die nog voor een klas staan:

zo kunnen we naast Pieter ook reke-
nen op Nathalie Revis, Diederik D’Hert, 
Serge Piette en Peter Cauwenberghs.

De andere bestuursleden zijn of-
wel pedagogisch adviseur (Patricia 
Sieuw), ofwel niet meer in actieve 
dienst (Marleen Van Strydonck, Emiel 
Van Damme, Ignace Nerinckx, Vik 
Casteels, Hugo Vandendries en Victor 
Rasquin). Noteer dat ik voor de laatste 
groep angstvallig de term ‘op rust’ heb 
vermeden…

V.R.

Cherchez la femme

We schrijven 1958. Marthe Gautier 
- een jonge Franse kindercardioloog - 
doet in een primitief ingericht labo in 
het Hôpital Trousseau cytologisch on-
derzoek op cellen van kinderen met het 
syndroom van Down (in Frankrijk nog 
steeds vaak ‘mongolisme’ genoemd).
Ze doet dit naast haar hoofdopdracht en 
op vrijwillige basis. Haar diensthoofd, 
prof. Turpin, had zich laten ontvallen 
dat hij het jammer vond dat hij niet be-
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Idealiter lopen zij in 2019 met de or-
ganisatie mee en nemen over vanaf 
2020. Op deze oproep reageerden al 
twee collega’s – met dank daarvoor 
– maar we zagen dit liefst nog uitge-
breider. Heb je interesse, dan zien we 
graag je mail toekomen op marleen.
vanstrydonck@skynet.be, vóór 1 ja-
nuari 2019. We organiseren een eer-
ste samenkomst in de loop van januari.
 
Bij onvoldoende respons zou het kun-
nen dat het congres ophoudt te be-
staan na 2020… 

Als naar gewoonte begon de dag met 
parallel lopende vakgebonden didac-
tische lezingen voor biologie, chemie, 
fysica en aardrijkskunde. 

Daarna konden de leerkrachten deel-
nemen aan meerdere werkwinkels die 
ze bij inschrijving hadden gekozen uit 
het ruime aanbod. In deze werkwin-
kels worden onderwerpen behandeld, 
nauw verbonden met de klaspraktijk. 
Niet minder dan 52 enthousiaste leer-
krachten en docenten gaven hiervoor 
het beste van hun kunnen. 

Op de didactische beurs kon je naar 
hartenlust snuisteren tussen de 28 
standen met didactisch materiaal, 
leerboeken, gadgets en informatie al-
lerhande; het was wel een beetje zoe-

ken omdat de beursstanden verspreid 
stonden over twee verdiepingen en 
een vergaderruimte. 
Bij het afsluitende hapje-tapje werden 
volop ervaringen en ideeën uitgewis-
seld. 

Een terechte opmerking die we in de 
feedback konden lezen was dat de 
hapjes dit jaar eerder beperkt waren. 
We nemen dit met de catering op en 
zoeken naar een betere oplossing 
voor volgend jaar. 

Jullie hebben trouwens met zeer velen 
het online feedbackformulier ingevuld, 
waarvoor heel veel dank. Het was 
een hele klus om dit allemaal door te 
lezen en te proberen een synthese te 
maken. Voortgaande op jullie reacties 
proberen we telkens opnieuw de con-
gresorganisatie waar mogelijk bij te 
sturen. 

Enkele reacties

Aan de positieve kant lezen we: 

Schitterend initiatief! Goed en gevari-
eerd aanbod (veelzijdigheid) van inspi-
rerende lezingen en workshops. Kijk 
op vernieuwingen en nieuwe, leuke 
ideeën opgedaan voor de lessen (voor 
jezelf en om in de les te gebruiken), in-
spirerende voorbeelden en bruikbare 
tips, relevante achtergrondinfo (4), die 
rechtstreeks bruikbaar (9) zijn in de 
klas, kortom het vele bruikbare mate-
riaal (67). 
Het contact met andere collega’s tij-
dens de workshops en de didactische 
beurs (31) weten jullie ook te appreci-
eren (tussen haakjes staat het aantal 
formulieren waarop we deze vermel-
dingen terugvonden).

Sommigen onder jullie vonden het 
best fijn dat ze tussen de werkgroepen 
af en toe de benen konden strekken, 
het prachtige weer hielp daarbij ook 
een handje. Voor anderen was dit eer-
der een minpunt. We hoopten dat jul-
lie met twee plattegronden, één op het 
deelnemingsformulier en één op de 
achterkant van het congresboek wel 
de weg zouden vinden.

 

We houden rekening met de tips die 
jullie hiervoor gaven maar moeten wel 
werken met de lokalen die de universi-
teit voor ons beschikbaar stelt.

Om het congres voor iedereen - deel-
nemers zowel als werkgroepleiders 
- zo optimaal mogelijk te plannen, heb-
ben we vijf tijdslots nodig. We moeten 
hierbij rekening houden met werkgroe-
pen van 2 uur en bij werkgroepen waar 
het aantal deelnemers laag ligt, plan-
nen we geen 3, maar slechts 2 of zelfs 
maar 1 sessie. Voor de maaltijd voor-
zien we telkens twee tijdslots omwille 
van de capaciteit van het restaurant. 
Ons doel is altijd om voor iedereen de 
‘puzzel’ zo optimaal mogelijk te leggen.

Het al dan niet digitaal beschikbaar 

stellen van de didactische materialen 
is de beslissing van de werkgroeplei-
ders en lezinggevers. De materialen 
die we toegestuurd kregen, kunnen jul-
lie terugvinden op de website van VOB 
(www.vob-ond.be).

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

We zijn echter ook op zoek naar col-
lega’s die een werkgroep willen geven. 
Hebben jullie zelf leuke ideeën, ma-
terialen? Wees niet (te) bescheiden: 
voor jou lijkt het misschien triviaal en o 
zo simpel, maar voor andere collega’s 
kan het juist dat zijn waar ze al lang 
naar op zoek zijn. Dus heb je een leuk 
idee voor een practicum of een les-
senreeks? Kom er mee naar buiten en 
deel je ideeën en materiaal met ande-
re collega’s op het volgende congres 
in 2019. Laat het weten via info@con-
greswetenschappen.be.

Marleen Van Strydonck 
Congrescoördinator

Voor onze nieuwe leden

Hartelijk welkom in de VOB-fa-
milie! Voor meer bio-informatie 
raden we jullie ten stelligste 
een bezoekje aan onze website 
aan. Je vindt er tonnen bruik-
bare informatie voor je lessen!

www.vob-ond.be


