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Lidgeld (per kalenderjaar)

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

Je ontvangt het Jaarboek en BIO en een lidkaart
met vrĳe toegang tot de ZOO, Planckendael, het
Serpentarium in Blankenberge, de Plantentuin in
Meise en het KBIN.

Verenigingen, scholen, e.d. betalen € 16 lidgeld
en krĳgen enkel het Jaarboek en BIO.

Om lid te worden vul je online het aansluitings-
formulier in op onze website (www.vob-ond.be;
menu: Info/Lidmaatschap) en tezelfdertĳd stort
je het lidgeld op rekeningnummer van de VOB:
IBAN BE34 0680 6665 5090 - BIC GKCCBEBB
p.a. E. Van Damme,

Hoge Weg 234,
8200 St. Andries.

Raad van bestuur

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

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

Secretaris
Nathalie Revis
Ketsstraat 62 - 2140 Borgerhout
Tel. +32-(0)3 236 66 83
E-mail: secretaris@vob-ond.be

Penningmeester
Emiel Van Damme
Hoge weg 234 - 8200 Sint-Andries (Brugge)
E-mail: penningmeester@vob-ond.be

Adreswĳzigingen:
https://vob-ond.be/VOBinfo/Lidmaatschap/lid.html

Ledenadministratie:
E-mail: ledenadministratie@vob-ond.be

Downloaden van artikels
Jaarboek

Op onze website kan je alle artikels
vanaf het Jaarboek 2008 downloa-
den. De pdf-bestanden kunnen
alleen geopend worden na het intik-
ken van een wachtwoord. Dit is tel-
kens VOB gevolgd door het jaartal
van publicatie. Vb. VOB2012 voor
een artikel uit het Jaarboek 2012.
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Nieuwjaarsboodschap van de voorzitter

“ 1 januari is de eerste bladzĳde
in een leeg boek van 366 pagina's.
Maak er in 2020 een bestseller van!

Het VOB-bestuur wenst alle leden en hun familie een gelukkig,
gezond en fijn 2020.

De wetenschappers zĳn het er allemaal over eens: het gaat
niet goed met het klimaat, ‘climat change’ was een woord dat niet uit het nieuws
was weg te denken, net zoals de klimaatmarsen en -spĳbelaars. Jammer dat dit niet
leidt tot een serieus uitgewerkt klimaatplan. De klimaatconferentie van half
december in Madrid bracht niet de verhoopte afspraken maar enkel een beperkte
slotverklaring, zonder een akkoord over de essentiële punten die nodig zĳn om de
klimaatproblematiek aan te pakken.

We moeten ons blĳven inzetten voor deze problematiek. We kunnen dit doen als
burger, waarbĳ we ons bewust moeten zĳn van de impact op de natuur van onze

HERHALEN LOONT!

In de beroemde speech
van Martin Luther King
komt de tekst “I have a
dream” 9 maal voor. Dit
tekstfragment is eenmooi

voorbeeld vande kracht vandeherhaling.

Dat het werkt blijkt ook uit de uiteindelijke
reac�e op onze steeds weerkerende
oproep naar een nieuwe redacteur voor
BIO. Vanaf 1 mei wordt deze taak overge-
nomen door Serge Pie�e, leraar biologie
aan het K.A. Voskenslaan - Gent en reeds
enkele jaren lid van ons uitgebreid bestuur.

Gestimuleerd door dit succes hernieuwen
we vlug nog onze oproep naar mensen die
willen helpenmet de samenstelling van ons
Jaarboek. Idealiter wordt deze job een duo-
baan: (1) een redacteur die de binnenko-
mende teksten en illustraties controleert op
taalfouten en het geheel in een gepaste lay-
out giet en (2) een grafisch onderlegde me-
dewerker, die afbeeldingen, schema’s en
grafieken kan bewerken, zodat ze visueel
een optimaal resultaat opleveren.

Aarzel niet om te reageren op deze oproep;
het aantal beschikbare plaatsen is immers be-
perkt en onbezoldigd! Vol verwachting kijken
we uit naar jemailtje (viras@vob-ond.be) …
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ZEKER EEN BEZOEKJE WAARD!

Het Museum voor Natuurwetenschap-
pen in Brussel pakt weer uit met een
prachtige tĳdelĳke tentoonstelling.

Maak je op voor een expeditie naar An-
tarctica! Dankzĳ de geweldig beeldma-
teriaal van een ploeg onderzoekers,
filmmakers, fotografen en duikers krĳg
je een exclusieve inkĳk in dit onher-
bergzame continent, dat normaal alleen
toegankelĳk is voor wetenschappers.
Alsof je er zelf bĳ bent!

Tien jaar na "March of the Penguins"
keert de Oscarwinnende filmmaker Luc
Jacquet terug naar Antarctica. Voor het
eerst bracht een team van artiesten in
45 dagen met de modernste apparatuur
en technieken de buitengewone diver-
siteit van het witte continent, op het
land en onder water, in beeld.

Luc Jacquet verkent, samen met twee
natuurfotografen Laurent Ballesta en
Vincent Munier het pooluniversum.

Onder het ĳs gaat Laurent Ballesta, een
duiker-fotograaf en marien bioloog, een
technische en menselĳke uitdaging aan
door op grote diepten een nog onbe-
kende biodiversiteit in beeld te bren-
gen.

Op het ĳs legt Vincent Munier, een foto-
graaf van extreme omgevingen, het
dierenleven opAdélieland op de gevoe-
lige plaat vast.

Uit deze kruising van wetenschappe-
lĳke en esthetische invalshoeken, bo-
ven en onder het wateroppervlak, is de
tentoonstelling "Antarctica" ontstaan.

Het ĳsveld staat als een poort tussen
twee werelden: bovengronds een hef-
tige wereld, door de wind beheerst en

bevolkt met zeldzame soorten, en be-
neden een serene, krioelend van het le-
ven. De atypische scenografie, met
kwaliteitsbeelden op grote schermen,
dompelt je visueel en auditief onder. Zo
krĳg je een exclusieve inkĳk in dit on-
herbergzame continent, dat normaal al-
leen toegankelĳk is voor wetenschap-
pers.

In de expo Antarctica leer je niet alleen
de diepgevroren woestĳn kennen, waar
slechts een paar soorten overleven,
maar ook de rĳke onderwaterwereld die
krioelt van de vissen, week- en schaal-
dieren en koralen. Tĳdens je bezoek
kom je tot het besef dat de Zuidpool niet
alleen prachtig is, maar ook heel kwets-
baar.

Begeef je mee op het gladde ĳs en ob-
serveer deze leefwereld op de grens
van water en ĳs vanop de eerste rĳ!

daden. Dit doen we door zelf het (goe-
de) voorbeeld te geven aan onze leer-
lingen. Daarnaast is het ook onze taak
als leerkracht wetenschappen om hen
zo objectief en volledig mogelĳk te in-
formeren over de oorzaken en gevol-
gen van alle acties die ondernomen
worden.

Het voorbĳe jaar konden we heel wat
leerlingen warm maken om deel te ne-
men aan diverse wedstrĳden met biolo-
gie als hoofdthema. Zo behaalde de
Vlaamse ploeg een zilveren medaille
op de Europese Wetenschapsolympia-
de (EUSO) in Lissabon (Portugal).
Hiermee bewezen ze dat ze hun man-
netje konden staan tussen 50 ploegen,
afkomstig uit 24 landen van de Europe-
se Unie.

Op de Internationale Biologie Olympia-
de in Hongarĳe deden we het iets beter
dan vorig jaar in Iran. Eén van de
Vlaamse deelnemers kreeg een
‘Certificat of Merit’, hĳ viel net buiten de
bronzen medailles.

We blĳven streven naar een gedegen
voorbereiding van onze leerlingen en
rekenen daarbĳ op u en hopen in 2020
vanuit Japan nog eens een medaille te
kunnen meebrengen.

De voorbereidingen voor de 31s te
Vlaamse Biologie Olympiade zĳn volop
bezig, de eerste ronde gaat door op 29
januari!

De nieuwe eindtermen voor de 2de en de
3degraad liggenmomenteel tergoedkeu-
ring in de valideringscommissie.
Onzevertegenwoordigers indeontwikkel-
commissie, bestuursledenNathalieRevis

en Serge Piette hebben, samen met de
andere aanwezige leerkrachten, hun
best gedaan om het geheel haalbaar en
uitvoerbaartehoudenvoor leerlingenEN
voor leerkrachten.

Het is de intentie van het VOB-bestuur
om u op verschillende manieren te on-
dersteunenbĳdezenieuweuitdagingen.
We willen o.a. in het volgende Congres
Leraars Wetenschappen (november
2020) een aantal workshops aanbieden
die te maken hebben met de concepten
en vaardigheden uit deze eindtermen.

Marleen Van Strydonck

Ben jĳ een leraar die …

• dit schooljaar lesgeeft in het 6e jaar
ASO;

• in het 6e jaar ASO talen en/of exac-
te wetenschappen geeft;

• ongeveer 15 minuten voor een on-
line vragenlĳst en ongeveer 1 uur
voor een interview wil vrĳmaken;

• iets kwĳt wil over de manier waarop
jĳ leren leren aanpakt ter voorbe-
reiding op hoger onderwĳs (belan-
grĳk: de mate waarin je inzet op
leren leren speelt geen rol!).

Alle criteria kunnen afvinken? Neem
dan zeker contact met mĳ op, want jĳ
kan mĳ helpen bĳ mĳn masterproefon-
derzoek omtrent leren leren ter voorbe-
reiding op hoger onderwĳs. Aarzel niet
om extra informatie te vragen.
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Anti-Smoking- Edukit

“Sigarettenpeuken zĳn wereldwĳd een
probleem. Jaarlĳks worden meer dan 5
biljoen sigaretten gerookt. Tweederden
van de sigarettenpeuken worden wegge-
gooid en komen in het milieu terecht; in de
bodem en het water. In Vlaanderen belan-
den dagelĳks 100 000 peuken op straat.

Sigarettenpeuken vormen de helft van
alle zwerfvuil dat in het milieu terecht-
komt. Wereldwĳd is de totale hoeveelheid
afval door sigarettenpeuken meer dan
800 000 ton per jaar.”

Aan het woord is Prof. Em. Dr. Guido
Persoone, voormalig directeur van het
Laboratorium voor Milieutoxicologie aan
de Universiteit Gent. Steunend op zĳn
expertise groeide in 2001 vanuit zĳn
labo een bedrĳfje, dat testkits ontwikkel-
de voor o.m. opsporen van water- en
bodemvervuiling.

In die kits wordt o.a. gebruik gemaakt
van kleine organismen, die in ongunsti-
ge omstandigheden overschakelen op
een ‘rustfase’ waarin ze jaren kunnen
overleven. In die toestand is het mogelijk
de onderzoeksorganismen lange tijd te
bewaren en probleemloos te vervoeren.
Het volstaat ze weer in gunstige omstan-
digheden te brengen om ze opnieuw tot

leven te wekken.

Voortbordurend op de opgedane erva-
ring besloot hĳ na zĳn op pensioenstel-
ling thuis zelf op zoek te gaan om op
een eenvoudige manier de verontreini-
gende werking van sigarettenpeuken
aan te tonen.

Het doelpubliek dat hĳ hierbĳ voor ogen
had waren leerlingen van het laatste
jaar lager onderwĳs en het eerste jaar
S.O. (12 à 13-jarigen). Het is de ideale
leeftĳd om de scholier bewust te maken
van het schadelĳk effect van bepaalde
componenten in sigarettenrook.

Uiteindelĳk stelde hĳ een eenvoudige
educatieve testkit samen waar, naast
zaden van de tuinkers, gebruik wordt
gemaakt van gedroogde raderdiertjes
en gedroogde eitjes van pekelkreeftjes
(Artemia sp.)

Pekelkreeftje

De kit bestaat uit drie volledig uitge-
werkte experimenten. Het enige waar
de leerlingen zelf voor moeten zorgen
zĳn droge filters van sigarettenpeuken
(dus geen peuken die in de regen heb-
ben gelegen). Het pakket is aantrekke-
lĳk geprĳsd: € 15.

Om je reeds een goed beeld te geven
wat je kan verwachten heeft prof. Per-
soone een website gemaakt, waarop je
alle nodige informatie kan vinden:

www.antismokingedukit.be

Alvast hartelĳk dank!

Je kan mĳ contacteren via …

• mail: anke.baeyens@ugent.be
• telefoon: 0468 21 50 64;
• Facebook:

https://www.facebook.com/anke.baeyens.9
• LinkedIn:

https://www.linkedin.com/in/ankebaeyens/

Anke Baeyens,
student Pedagogiek & Onderwĳskunde, UGent

Het AfricaMuse-
um in Tervuren is
5 jaar gesloten
geweest voor gro-
te renovatiewer-
ken.
De oppervlakte is
bĳna verdubbeld,
de architectuur is
vernieuwd en de
tentoonstelling is

compleet aangepast.

Ook de prĳspolitiek onderging een
grondige wĳziging: het normaal tarief
voor volwassenen is nu €12. Gelukkig
voor ons is er een zeer verlaagd reduc-
tietarief voor onderwĳzend personeel
(€4) voorzien.

Op vertoon van de
lidkaart is dus
geen gratis toe-
gang meer moge-
lijk maar zal het
verlaagd tarief van
€ 4 toegepast wor-
den.

foto: Ann Porteus

Wetenschappelijk onderzoek zit in het
DNA van ZOO Antwerpen en ZOO Plan-
ckendael. Wetenschap die beoefend en
toegepast wordt in onze dierentuinen,
maar ook in onze onderzoeksstations in
het buitenland, in ons labo, onder onze
begeleiding op universiteiten en bovenal
in ons zoölogisch onderzoekscentrum,
het Centre for Research and Conserva-
tion (CRC).

Het CRC is sinds de officiële start in
2000 uitgegroeid tot één van de meest
vooruitstrevende zoölogische onder-
zoekscentra wereldwijd.

Onze wetenschappers en experten zijn
toppers in gene�ca, diergedrag, die-
renwelzijn, diergeneeskunde en dier-
morfologie.

Met die uitgebreide expertise werken ze
samen aan onderzoeksprojecten die pas-
sen binnen drie hoofdthema’s: toegepast
dierenwelzijn, toegepast natuurbehoud
en fundamenteel zoölogisch onderzoek
en streven we naar het opbouwen van
duurzame reservepopulaties in dierentui-
nen en naar natuurbehoud algemeen.

Meer informa�e over de ac�viteiten
kan je terugvinden op
h�ps://www.zooscience.be/nl/
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Extra oproep Vlaamse Biologie
Olympiade

(Hopelĳk bereikt deze ultieme oproep je
nog net op tĳd!)

Heb je je leerlingen al ingeschreven
voor de Vlaamse Biologie Olympiade?
Voor de late beslissers: de inschrĳvin-
gen worden afgesloten op maandag
13 januari 2020. Meer informatie kan je
terugvinden op de website van de
Vlaamse Olympiades voor Natuur-
wetenschappen (www.vonw.be).

Zoals de vorige jaren kunnen we
waarschĳnlĳk aan geïnteresseerde lau-
reaten van de 2de ronde een bezoek
achter de schermen van het Instituut
voor Natuurwetenschappen in Brussel
(het Dino-museum) aanbieden.

Voor de eerste twee finalisten bestaat
de beloning uit een trip naar Nagasaki
(Japan) voor de 31ste Internationale Bi-
ologie Olympiade.

TOEGANGSCODE TOT SPECIALE
CONGRESPAGINA (enkel voor leden)

EEN VERSLAG…

Voor het jaarlĳkse Vlaams Congres van
Leraars Wetenschappen – 16 novem-
ber 2019 – schreven zich dit jaar weer
470 leerkrachten wetenschappen in.

De 25ste editie van dit netoverschrijdend
congres ging door aan de KU Leuven,
campusArenberg III in Heverlee.

Het congres wordt georganiseerd door drie
lerarenverenigingen: VOB-vzw, VeLeWe-
vzw (Vereniging Leraren Wetenschappen)
en VLA-vzw (Vereniging Leraars Aardrijks-
kunde), met de gewaardeerde steun van
de Vlaamse Overheid binnen het actieplan
Wetenschapsinformatie en Innovatie.

“Sfeer, goed gegeven workshops en
lezing, het beste congres van de
laatste drie jaren!”

Bovenstaande quote pikten we uit één
van de 154 binnengekomen evaluaties.
We konden zo nog heel wat positieve
commentaren lezen. Jullie appreciëren
vooral het contact met collega’s, het
brede aanbod aan workshops, de gele-
genheid om advies te vragen, de vele
concrete tips en zeker ook de prikkel
om daarna met al dat nieuwe materiaal
iets te doen in je lessen.

VOB op de EDUC Days

Van 21 tot 23 november stond VOB met
een stand op de EDUC beurs, of beter
de EDUC Days zoals die beurs officieel
wordt genoemd, in Paleis 3 van Brus-
sels Expo.

Die beurs was groots opgezet. Bĳ de
aankondiging lazen we o.a.:

“De drie dagen in november worden ge-
kruid door opleidingen, conferenties,
workshops, congressen, debatten. In-
novatie, actuele discussiepunten, bĳ-
zondere ervaringen, aparte visies en
strategieën uit binnen- en buitenland.
Die worden niet zomaar geprogramme-
erd en geafficheerd door de organisato-
ren.

Het zĳn de vakgroepen, de pedagogi-
sche instanties en de ondersteunende
dienstverleners die de thema’s aandra-
gen, voor een optimale invulling zorgen
en praktisch uitwerken voor de EDUC
Days.

Elke individuele deelnemer kiest een
menu op maat. Ook groepen worden
verwacht op speciale projectdagen die
educatieve onderwerpen uitdiepen en
in een breder kader belichten.”

Dit klonk in eerste instantie allemaal
goed! En omdat onze leden er gratis
naartoe mochten, hapten we toe om
een infostand op te zetten.

Van een succes kunnen we helaas niet
spreken. Het publiek dat we zagen pas-
seren was in hoofdzaak Franstalig en
dat geldt ook voor de meerderheid van
de standhouders. Daarenboven ontbra-
ken de grote uitgeverĳen van school-
boeken en hadden we de indruk dat de
EDUC Days zich vooral richtte op on-
derwĳzers, dus niet echt ons doelpu-
bliek.

Als standhouder konden we uiteraard
ook eens rondlopen op de beurs. Het is
zeer interessant om te zien wat er aan
de andere kant van de taalgrens zoal
ontwikkeld wordt. Franstalig België, zo
dichtbĳ en toch zo ver af…

Gaan we volgend jaar nog deelnemen?
Misschien. Maar dan moeten we ons,
met alle Vlaamse lerarenverenigingen,
toch wat beter organiseren om samen
iets op poten te zetten. Dat is alvast ons
voornemen.

Vik Casteels

Welkom in de VOB-familie! Reeds
meer dan 40 jaar zĳn we voor jou
in de weer. Voortdurend zĳn we
op zoek naar nieuwe ideeën en
methodes om je lesniveau naar
een (nog) hoger peil te tillen.

In dit opzicht raden we je ten
stelligste aan eens te grasduinen
op onze website:

www.vob-ond.be

Je zal aangenaam verrast zĳn
met hetgeen we je te bieden
hebben!

Nieuw lid?
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Op onze website www.congresweten-
schappen.be kan je nog kennismaken
met de korte inhoud van de 4 lezingen
en 31 workshops die aangeboden wer-
den.

Kruis alvast 1 september 2020 aan in je
agenda. Vanaf dan kan je het pro-
gramma van het 26ste congres raadple-
gen. Inschrĳven zal mogelĳk zĳn vanaf
5 september 2020 zodat je de gelegen-
heid hebt binnen de vakgroep met
collega’s te overleggen.

Niet te vergeten: het congres doet ‘de
Ronde van Vlaanderen’. We zijn telkens
twee jaar na elkaar te gast in een andere
provincie. Na twee jaar Leuven slaan we
nu voor 2 jaar onze tenten op in Gent.

Vorig jaar, in 2018, deden we al een oproep
naar opvolging en verjonging van ons con-
gresorganisatiecomité. Hierop kwam een
beperkte responswaarmeewe uiteraard blij
zijn. Nochtans geldt hier zeker het spreek-
woord ‘Vele handen maken licht
werk’.

Bij aanvang van de volgende 25
edities doen we daarom een
(nieuwe) oproep naar (jonge) ge-
motiveerde leerkrachten die sa-
men met een 3-tal anciens de
schouderswillen zettenonder ons
congres. Het is de bedoeling dat
‘de nieuwelingen’ op korte termijn
het congres volledig overnemen.

Heb je interesse, dan zien we graag
vóór 31 januari 2020 je mail toekomen
op marleen.vanstrydonck@skynet.be.
We organiseren dan een bĳeenkomst
waarop je met al je vragen terecht kan.

Als naar gewoonte begon het congres
met parallel lopende vakgebonden le-
zingen waarbĳ wat dieper werd inge-
gaan op nieuwe inzichten en concepten
uit de verschillende wetenschappen.
Nadien konden de leerkrachten deelne-
men aan meerdere workshops die bĳ
inschrĳving gekozen werden uit het rui-
me aanbod. In deze workshops worden
onderwerpen behandeld, nauw verbon-
den aan de klaspraktĳk; 56 enthousias-
te leerkrachten 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, leer-
boeken, gadgets en informatie aller-
hande; het was wel een beetje zoeken
omdat de beursstanden verspreid ston-
den over 2 verdiepingen en een ver-
gaderruimte.

Bĳ het afsluitende hapje-tapje werd de
opkomende avondhonger gestild met

lekkere mini sandwiches, gezonde
knabbels…en de petitfours van het pe-
riodiek systeem (Mendeljev), met een
lekker glaasje wĳn of een pintje om dit
door te spoelen. Ondertussen wissel-

De twee Belgische teams zullen het begin mei in Pardubice en Hradec Králové
opnemen tegen een 50-tal andere ploegen uit nagenoeg alle landen van de E.U.

Ook de andere finalisten zetten hun beste beentje voor. Hieronder vind je hun rang-
schikking volgens de behaalde resultaten:

Mander Van Roy
Sint-Romboutscollege / Mechelen

Anika De Buck
Sint-Gabriëlcollege / Boechout

Jef Van Eester
WICO / Neerpelt

Daan Vanhaecke
GO! Atheneum / De Pinte

Brecht Boeykens
Sint-Maartensinstituut / Aalst

Emma Vancayseele
Spes Nostra instituut / Kuurne

Martin Van Troyen
GO! Atheneum / Ekeren

Adrien Davrieux
GO! Atheneum / Etterbeek

Robin Vanparys
Sint-Jozefinstituut / Torhout

Arnout Roels
H. Hartinstituut / Heverlee

Agassi Piltoyan
Lyceum O.L.V. Van Vlaanderen /
Kortrĳk

De jury feliciteert alle deelnemers en de begeleidende leerkrachten voor hun inzet
en voor de behaalde resultaten!

Victor Rasquin / EUSO-coördinator / www.euso.be

BELANGRĲK!

Indien je hebt deelgenomen aan het Congres voor Leraars Wetenschap-
pen of vóór 10 december 2019 je lidmaatschap voor 2020 hebt betaald,
zou je reeds je lidkaart moeten ontvangen hebben. Is dit niet het geval
stuur dan een mailtje naar ledenadministratie@vob-ond.be .

Heb je je lidgeld gestort na 10 december, dan wordt je lidkaart ten
vroegste eind januari verstuurd.

Heb je je lidgeld nog niet gestort, doe dit dan zo vlug mogelĳk indien je
niet van onze ledenlĳst geschrapt wil worden (zie info over je
lidmaatschap in de colofon op de laatste bladzĳde van deze BIO)



Op zaterdag 19 oktober 2019 verza-
melden 14 finalisten op de VUB voor de
uiteindelĳke selectieproef voor EUSO
2020.

Deze proef bestond uit twee onderde-
len: een theoretische proef en een
practicum. De finalisten wisten zich te
plaatsen via hun prestaties voor de
JON 2019 of via één van de Vlaamse
Olympiades Natuurwetenschappen.
Meer info over de selectieprocedure.

De finalisten werden geselecteerd uit
meer dan 2 000 deelnemers, wat toch
iets zegt over hun capaciteiten!

De theoretische proef bestond uit drie
reeksen meerkeuzevragen, respectie-
velĳk over biologie, chemie en fysica.
Hier werden de deelnemers niet zozeer
getest op hun parate kennis, maar
vooral op het vermogen om verbanden
te leggen.

Zoals steeds zaten er best wel een paar
moeilĳke inzichtsvragen tussen, maar
de meeste deelnemers wisten er wel
raad mee.

's Middags, tĳdens de lunch, kregen de
deelnemers de gelegenheid om wat na-
der kennis te maken.

In de namiddag dienden de finalisten
diverse vaardigheden te bewĳzen tĳ-
dens practica voor biologie, chemie en
fysica. Per discipline kregen ze 75 mi-
nuten voor de uitvoering van de op-
drachten.

Net als de vorige jaren werd het een
nek-aan-nekrace voor de podium-
plaatsen.

Uiteindelĳk was het Sander Verwimp
van het H. Hart van Maria in Berlaar, die
met 88,1 % goud behaalde. Hĳ werd op
de voet gevolgd door Stef Husken van
het GO! Atheneum van Ekeren (zilver
met 85,7 %) en Guillaume Smet van
het SJKS in Sint-Niklaas. (brons met
83,3 %)

Het is dit drietal dat - samen met een
Franstalige ploeg - België zal vertegen-
woordigen op de EUSO 2020 in Tsje-
chië.

den de talrĳke aanwezigen nog meer
ervaringen en ideeën uit.

Uit de evaluatieformulieren haalden we
weer heel wat informatie. We proberen
hiermee telkens opnieuw de congresor-
ganisatie bĳ te sturen waar mogelĳk en
wenselĳk.

Aan de positieve kant lezen we: De al-
gemene organisatie is zeer goed, vlot,
strak en professioneel; proficiat! De in-
deling zat goed in elkaar (18). Commu-
nicatie en planning liepen ook vlot. Voor
elk wat wils. Breed aanbod van work-
shops en inspirerende onderwerpen
(36) waar je kan bĳleren; kant-en-klare
bruikbaarheid voor lessen (5); gemak-
kelĳk toepasbare kant in de klas (5). De
mogelĳkheid om 3 workshops te volgen
tussen een heel mooi aanbod. Goede
didactische invulling, wetenschappelĳk
op niveau. Afwisseling in werkvormen.
Vernieuwende practica (tussen haakjes
staat het aantal formulieren waarop we
deze vermeldingen terugvonden).

Eerder negatief vonden jullie de grote(re)
afstand tussen de verschillende lokalen en
het niet altijd overeenstemmen van de in-
formatie over een workshop op de website
met de uiteindelijke ervaring op de dag zelf.

We vragen telkens aan de workshop-
lesgever om zo duidelĳk en concreet
mogelĳk de workshop en de activiteiten
te beschrĳven; het is niet echter altĳd
eenvoudig om in enkele zinnen een vol-
ledige workshop te omschrĳven.

Elk jaar laten jullie ook weten dat de tijd
voorzien voor een beursbezoek (1 uur)
te lang is en dat je de beurs ook tussen-

door kan bezoeken of bij aankomst. We
denken momenteel na over een andere
vorm van dagplanning zodat dit pro-
bleem misschien kan vermeden worden.

Het al dan niet digitaal beschikbaar
stellen van de didactische materialen is
de beslissing van de lesgevers en le-
zinggevers. De teksten en presentaties
van dit en de vorige congressen kun-
nen jullie via een speciale webpagina
op onze VOB-website downloaden met
een paswoord dat jullie per mail toege-
zonden kregen. (De niet-congresgan-
gers vinden de toegangscode in deze
BIO links onderaan pagina 4)

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, te veel
om hier op te sommen. Inspiratie voor
het volgende congres hebben we dus al
zeker!

Oproep

Hebben jullie zelf ook nog leuke ideeën,
materialen? 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 lessen-
reeks? Kom er mee naar buiten en deel
je ideeën en materiaal met andere
collega’s op het volgende congres in
2020. Laat het weten via
info@congreswetenschappen.be.

Marleen Van Strydonck
Congrescoördinator


