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UITNODIGING ALGEMENE VERGADERING WERKJAAR 2020

Omwille van de geldende Corona-maatregelen hee� het bestuur van VOB beslist dat elke fysieke
aanwezigheid van leden of andere personen die het recht hebben de algemene vergadering bij te wonen, of
van hun lasthebbers, verboden wordt. Om aan de algemene principes van een AV tegemoet te komen, zal er
op afstand vergaderd worden, zonder dat de leden rechtstreeks met elkaar in contact staan en dus niet
rechtstreeks vragen kunnen stellen en niet kunnen beraadslagen. De vergadering gaat door via
videoconferen�e (gebruikt pla�orm: Zoom), gecombineerd met e-mail voor de uitwisseling van geschreven
documenten.

De videoconferen�e zal doorgaan op zaterdag 29 mei; begin: 10:30u, einde 11:30u.

U zal uw stemrecht kunnen uitoefenen met een online stemformulier via Google Forms, in te dienen ten
laatste op 27 mei 2021, 23:59u (formulier beschikbaar vanaf 24 mei, 8:00u).
U kan alleen op schri�elijke wijze vragen indienen met een online vragenformulier via Google Forms. Vragen
kunnen ingediend worden vanaf de ontvangst van deze uitnodiging tot en met 24 mei, 20:00u. Vragen zullen
mondeling beantwoord worden �jdens de AV op afstand via videoconferen�e.

Wie wil deelnemen aan de videoconferen�e, stuurt een mail naar de voorzi�er
met vermelding van naam en lidnummer. De link wordt u dan toegestuurd.

 

 

  Stemformulier: https://forms.gle/TGfHqf5PLDtmvxXn6

Vragenformulier: https://forms.gle/9RSdEYT3APuBqi547

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6KcokONKIMvWxKd-H3loDVbLmUoMSy7CXj4BUdJNT-MPg1A/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvKDn0ph-8TNztbtCaNHqKahdrW017OShiZXayPUGls1bYaQ/closedform
mailto:voorzitter@vob-ond.be


AGENDA VAN DE JAARVERGADERING

1. Kort welkomstwoord voorzi�er
2. Ac�viteitenverslag
3. Goedkeuren jaarrekening vorig boekjaar 2020
4. Kwij�ng bestuurders over vorig boekjaar 2020
5. Goedkeuring begro�ng van het boekjaar 2021
6. Benoeming bestuurslid als ondervoorzi�er
7. Varia

De jaarrekening 2020 en de begro�ng 2021 komen, samen met een korte toelich�ng, als bijlage bij deze
mail.

Veel leesplezier en inspira�e!

Vik Casteels, hoofdredacteur

HET JAARBOEK 2021
IS KLAAR!

Wie een papieren exemplaar aanvroeg, mag dat in de eerste helft van mei in zijn brievenbus verwachten. 
Alle leden en sympathisanten kunnen het Jaarboek 2021 vanaf nu HIER downloaden.

De afzonderlijke artikels zijn nu ook downloadbaar, op de gebruikelijke manier door deze link te volgen en 
de databank van het jaarboek te doorzoeken. Bij het downloaden wordt een code gevraagd, die	staat	in	
de	originele	mailversie	van	deze	nieuwsbrief.

https://
https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2021/Jaarboek_volledig.pdf
https://www.vob-ond.be/Publicaties/Bio_en_jaarboek/Artikels/index.php


Door de coronapandemie was er in november 2020 geen live congres.

Marleen Van Strydonck
Congrescoördinator

VOB organiseerde wel, samen met VeLeWe-vzw en VLA-vzw, een online edi�e van het Vlaams Congres voor
Leraars Wetenschappen op zaterdag 30 januari 2021, in samenwerking met de Universiteit Gent.

Deelname aan het congres was gra�s, we vroegen wel om vooraf in te schrijven voor 25 januari 2021. De
deelnemers konden via het online google-formulier maximum 3 workshops kiezen uit 11 �tels, verdeeld
over de vakgroepen aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica en vakovers�jgende thema’s. Op de
afslui�ngsdatum (25/1/2021) telden we 602 unieke inschrijvingen.

Een tweetal dagen voor het congres kreeg elke deelnemer een persoonlijke mail met zijn programma en de
link(s) naar de ‘leslokalen’.

Een goede week na het congres ontvingen de deelnemers een downloadbaar a�est van deelname en een
link naar het online feedbackformulier (feedback was mogelijk tot 28 februari 2021).
We peilden hier naar de beleving van de workshops en verzamelden informa�e in verband met het(de)
vak(ken) die de congresdeelnemers geven en hoeveel jaar ze al lesgeven.

Opvallend is dat bijna de hel� van de deelnemers meer dan 20 jaar lesgee�, het aantal jonge collega’s, met
minder dan 9 jaar leservaring, is beduidend kleiner (16%).

Het feit dat er toch een congres georganiseerd werd in deze moeilijke corona-�jden stelde men erg op prijs.
Het zich niet moeten verplaatsen vonden ook heel wat deelnemers een pluspunt. De aangeboden thema’s
vielen ook in de smaak, net als de combina�e van een video-les met achteraf discussie via chat en online.
Heel wat deelnemers misten echter het direct contact en de interac�e met lesgever en collega’s, en de
informele babbels bij de koffie en het hapje-tapje. Bij deze online-versie was uiteraard ook geen fysieke
beurs wat voor sommige deelnemers ook als een gemis werd ervaren.

We polsten ook naar een voorkeur voor een live congres of een online-versie.
Bij de 76 antwoordden waren er 46% voor een live congres, 37% voor een online-congres en bijna 15% zou
een combina�e wel een goed idee vinden.

We kunnen deze edi�e een geslaagd experiment noemen. Of er in november 2021 een live congres komt of
opnieuw een online-versie, hangt uiteraard af van de evolu�e van de pandemie. Het organiserend comité zal
hierover tegen half mei een beslissing nemen.



Ondanks de coronapandemie gingen de wetenschapsolympiades gewoon door.

Omdat de 1ste ronde tradi�egetrouw online gebeurt, was er niet direct een probleem. Indien leerlingen toch
niet op de schoolloca�e konden deelnemen, mocht dit uitzonderlijk ook thuis. Op woensdag 27 januari
2021 namen 2.114 leerlingen uit 217 scholen deel aan de 1ste ronde. De 217 besten van de eerste ronde
werden toegelaten tot de tweede ronde.

Waar we in eerste instan�e nog hoopten om de 2de ronde fysiek te kunnen laten doorgaan, in kleine
groepen op verschillende universitaire campussen, haalde het virus ons weer in. De 2de ronde werd op 10
maart online gehouden, via hetzelfde pla�orm als de 1ste ronde, maar nu wel verplicht op de schoolloca�e.

Na deze 2de ronde selecteerden zich 18 finalisten. Zij kregen de uitnodiging voor de stage en de finale op
zaterdag 24 april 2021. Veer�en onder hen zullen hun kansen wagen voor biologie, 4 kozen voor de finale
van een andere wetenschapsolympiade.
De resultaten van deze finale krijgen jullie in de volgende BIO. Wie niet zo lang wil wachten, kan ook terecht
op de website van de Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen (www.vonw.be).

De stage �jdens de paasvakan�e ging wel door, maar met video-lessen. Op het programma stonden
volgende topics: biosta�s�ek, evolu�ereconstruc�e (tree of life), gentechnologie, ongewervelden,
microscopie van planten.

De Interna�onale Biologie Olympiade in Lissabon, Portugal wordt vervangen door een remote versie, IBO
Challenge 2021, van 18 tot 23 juli.
Tijdens deze dagen zijn zowel een theorie-examen als een gemengd prak�sch-en-theore�sch examen
gepland. Voor het prak�sch examen zullen de studenten videomateriaal van verschillende ecosystemen over
de ganse wereld moeten bekijken en analyseren.

Een welgemeend dank je wel!

In naam van het organisa�ecomité van de Vlaamse Biologie Olympiade willen we hierbij iedereen bedanken
die bijdraagt tot de realisa�e van dit evenement:

- vooreerst de leerkrachten biologie, die elk jaar opnieuw hun leerlingen mo�veren voor,
voorbereiden op en begeleiden bij dit avontuur;

- de universiteiten en het secretariaat van de Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen aan
de K.U. Leuven die door hun logis�eke steun de organisa�e van de na�onale preselec�es mogelijk
maken;

- de docenten en werkers achter de schermen;
- de Vlaamse overheid en de sponsors die zorgen voor de noodzakelijke financiële steun.

Marleen VanStrydonck,
coördinatorInternationale BiologieOlympiade

HugoVandendries,
begeleiderInternationale BiologieOlympiade

https://www.vonw.be


BEHAAL DE NIEUWE ONDERWĲSDOELEN DOOR DEEL TE
NEMEN AAN DE PLANEETZEE WEDSTRĲD

In 2019 star�e de modernisering van het onderwijs. Meest opvallende nieuwigheid is dat de nieuwe
onderwijsdoelen in func�e staan van 16 sleutelcompetentiesenniet langer in func�e van vakken of
leergebieden. Zes�en sleutelcompeten�es die leerlingen moeten verwerven om te func�oneren in de
maatschappij en zich persoonlijk te ontplooien. Scholen krijgende vrijheid om zelf te bepalenop welkemanier
ze de onderwijsdoelen aan bepaalde vakken/leergebieden toekennen.

Nog nieuw is dat het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en denkwijzen aan zinvolle contextenmoet
worden gekoppeld. De visietekst suggereert er zelf een aantal: contexten als klimaatverandering,
hernieuwbare energie, zorg en gezondheid, onderwijs, watervoorziening, mobiliteit, lee�are en duurzame
steden, oceaanvervuiling komen vaak terug binnen de sleutelcompeten�es duurzaamheid en STEM.
Daarnaast bestaat zo’n 20 % van de nieuwe eindtermen uit STEM.

De oceaan ís zo’n zinvolle context. Immers kunnen erg veel hedendaagse problemen en uitdagingen gelinkt
worden aan de oceaan.We denken dan aan de nood aan duurzame energiebronnen, de groeiende vraag naar
voedsel, de gevolgen van klimaatwijziging, het aanpakken van vervuiling en het beschermen van de
biodiversiteit… Onderwijs speelt een primordiale rol om jongeren bewust te maken van deze
maatschappelijke uitdagingen. Kennis en inzicht over de oceaan zijn broodnodig.

Ga zelf de strijd aan!

Om de kennis van leerlingen om te ze�en in (duurzaam) gedrag is betrokkenheid nodig, net als een posi�eve
houding tegenover wetenschap.

Bij de start van schooljaar ’21-‘22 lanceert PlaneetZee, de educa�eve website van het VLIZ (Vlaams Ins�tuut
voor de Zee) een nieuwewedstrijd. Dat deze samenvalt met de publica�e van de monstermodule ‘Klimaat en
de oceaan’ is geen toeval. Leerlingen worden uitgedaagd om met de verschillende deelaspecten aan de slag
te gaan. Het gaat dan om oceaancircula�e, oceaanverzuring, koolstofcyclus, zeespiegels�jging,



soortenverschuiving en zuurstofcyclus/dalend O2-gehalte. We dagen scholen uit om zich -over de vakken
heen- temarineren.

Experimenten doen in de klas (bedenk nieuwe proe�es! Doe nieuwe me�ngen!), je verdiepen in een thema
(wie weet kan dit wel via een Engelse of Franse leestekst?), ac�es uitwerken voor schoner water...
Een voorgekauwd opzet geven we niet mee, hoe meer crea�viteit, hoe beter. Of waar stond die A in STEAM
nu ook weer voor?

De �ming zit alvast goed, met de start van de UN Decade of Ocean Science. De Verenigde Na�es duiden
hiermee het belang aan van oceaanwetenschap, om de 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling te kunnen
verwezenlijken. Opnieuw blijkt de oceaan de perfecte context om aan de slag te gaan met de SDG’s.

Iedereen wint!

De spelregels zijn eenvoudig. Registreer je als klas via de website (www.planeetzee.be) en ga aan de slag met
onze klimaatmodules. Voor élke klas ligt de eindmeet midden in onze escape room. Hoe meer info je
verzamelt rond de klimaa�hema’s, hoe beter je als klas voorbereid bent om in een record�jd de raadsels op
te lossen. Elke klas die deelneemt en met minstens 1 module aan de slag gaat, krijgt hiertoe de kans. Geen
probleem voor wie niet naar zee kan komen: de escaperoom is zodanig opgebouwd dat die ook op
verplaatsing kan worden gebruikt.

Wat er te winnen valt? Met een meer oceaangele�erde samenleving winnen we allemaal.
Maar de top 5 van winnende klassen krijgt nog een extraatje: De eerste prijs is een 3-daags verblijf in
Oostende. Mee op expedi�e met het onderzoeksschip Simon Stevin! De 2de en 3de prijs is een ééndaagse
Oostende: een halve dag in de labo’s van het VLIZ, afgewisseld met een workshop aan/op zee. De top 5 wordt
afgesloten met 2 scholen die een spreker op school kunnen uitnodigen.

BinkeD’Haese

https://www.planeetzee.be


ROKEN IS SCHADELĲK VOOR DE
GEZONDHEID - MAAR OOK VOOR
HET MILIEU?

De expliciete foto’s op sigare�enpakjes liegen er niet om: roken is schadelijk voor de gezondheid. Bij het
verbranden van tabak komt een veelheid aan chemische stoffen vrij. Meer dan 4500! Daar zijn ook enkele
honderden gi�ige en kankerverwekkende stoffen bij. Volgens tabaksproducenten adsorbeert de filter die
chemische stoffen wel. Ondertussen is bewezen dat dat maar deels waar is, en dat heel wat van die
gevaarlijke stoffen door de filter gaan en in de longen van de roker terechtkomen. Maar ook de gevolgen
voor het milieu zijn niet min. Drie educa�eve proeven tonen glashelder hoe peuken leven in zoet-en
zoutwater doden alsook in de bodem.

Weggegooide peuken

Jaarlijks roken mensen meer dan 5000 miljard sigare�en. Twee derde hiervan belandt in het milieu. In
Vlaanderen alleen al zijn dat 100.000 peuken per dag! Al jaren maken sigare�enpeuken ook het
leeuwendeel uit van het aantal verzamelde afvalobjecten bij strandopruimingen.

De duizenden chemische stoffen waarvan sprake en deels achterblijvend in de filter, lossen op in water en
komen in de bodem, rivieren en de oceaan terecht. Het gaat hierbij om chemicaliën zoals arseen, lood,
koper en cadmium. Elke peuk kan wel 110 liter water vervuilen. Zelf zijn de peuken niet biologisch
a�reekbaar. Ze bestaan uit celluloseacetaat, een soort kunststof dat onder invloed van UV-licht over een
�jdspanne van 12-15 jaar a�reekt in steeds kleiner wordende stukjes.

Schade voor het milieu experimenteel aantonen

Om jongeren te wijzen op het schadelijke effect van sigare�enpeuken op het milieu, ontwikkelde emeritus
professor Guido Persoone (Universiteit Gent) een ‘An�-Smoking Edukit’. Deze kit bevat drie eenvoudige
experimenten, geschikt voor leerlingen uit het zesde leerjaar en uit de eerste en tweede graad van het
middelbaar onderwijs. Niet toevallig de groep jongeren die voor het eerst een sigaret roken. Binnen het
leerplan biologie valt ook de invloed van de mens op het milieu in de tweede graad.

Het pekelkree�je als proe�onijn

Het eerste experiment focust op het microscopisch kleine leven op het strand en in het kustwater.
Pekelkree�jes (Artemia) leggen eitjes die lange droogteperiodes kunnen doorstaan. Wanneer die ‘rustende’
pekelkree�eitjes in aanraking komen met zeewater, ontluiken de larven. Bij het proe�e brengen leerlingen
de pekelkree�eitjes in twee verschillende buisjes: eentje met zeewater (de controle) en eentje met
zeewater waarin ook een sigare�enpeuk hee� gelegen. Na 24 uur ontluiken de larven uit de
pekelkree�eitjes en kunnen leerlingen ze onder de microscoop bestuderen. In het controlebuisje zwemmen
de larven ac�ef rond. Wanneer er al lar�es ontluiken in het “sigare�enwater”, zijn deze minder ac�ef dan in
de controlegroep en sterven al na enkele uren. Dit toont op een zeer visuele manier hoe schadelijk de
chemische stoffen in sigare�enpeuken, die je talrijk aantre� op stranden, wel zijn voor het zeeleven.

http://www.antismokingedukit.be/edukit.php?p=NL


Plantenzaadjes in de bodem

Regen zorgt ervoor dat chemicaliën van peuken uitlogen in de bodem. Het derde experiment toont de
invloed aan op het kiemen van plantenzaden en op de groei van wortels en stengels. Tuinkers hee� het
voordeel dat de kieming en ontwikkeling snel gebeurt.

Leerlingen laten zaden kiemen op een doorweekt kartonnetje met water en een kartonnetje met
“sigare�enwater”. In dit laatste geval is er veel minder kieming te zien na enkele dagen en geen tot een
beperkte groei van wortels en stengels. Sigare�enpeuken die in de bodem terechtkomen hebben dus ook
een nega�ef effect op de kieming van plantenzaden en op de groei van planten.

Het raderdiertje als proe�onijn

Een gelijkaardig experiment met een van de weinige aqua�sche organismen die overgaan tot een
ruststadium wanneer de poel waarin ze leven uitdroogt: een soort raderdiertje. Opnieuw krijgen leerlingen
twee buisjes: eentje met water (de controle) en eentje met water waarin een sigare�enpeuk hee� gelegen.
Al na 30 minuten worden de raderdiertjes gereac�veerd in het water, terwijl dit niet gebeurt in het
“sigare�enwater”. Opnieuw is zeer duidelijk wat de schadelijke gevolgen van sigare�enpeuken zijn voor
zoetwaterleven.

Ontluikende pekelkree�larven

Raderdiertje



En wat met de mens?

Tenslo�e nog een weetje in primeur: binnenkort komt er een experiment aan dat aantoont dat roken
schadelijk is voor de gezondheid. Dat weten jongeren vandaag de dag natuurlijk al maar tussen iets weten
en iets met de eigen ogen zien, is een verschil.

Voor dit experiment wordt gewerkt met de trilhaardiertjes Tetrahymena. De trilhaartjes van het organisme
hebben dezelfde structuur en samenstelling als de trilhaartjes in onze ademhalingswegen en vertonen
eenzelfde beweging. Ingeademde sigare�enrook doet de frequen�e van de zweepslag van trilhaartjes dalen,
met als gevolg een tragere afvoer van de stoffen in de rook. Dit wordt gevisualiseerd in het experiment met

Tetrahymena: in een cuvetje met sigare�enrook worden de organismen na korte �jd minder ac�ef tot de
beweging zelfs helemaal stopt.

De An�-Smoking Edukit bevat al het noodzakelijke materiaal voor de drie
experimenten. De leerkracht hoe� enkel een microscoop te voorzien. Op
www.an�smokingedukit.be vind je gedetailleerde informa�e en kan je de
Edukit voor 15 euro bestellen. Binnenkort volgt hier meer info over het
experiment met Tetrahymena.

Ines Tavernier & professor Guido Persoone

Escape het lichaam

Digitale leermiddelen zijn in opmars. Sanne Smit, een studente aan de NHL Stenden Hogeschool in
Nederland, hee� een digitale escapegame gemaakt over de bloedsomloop, geschikt voor leerlingen uit de

eerste graad

Een goede escapegame hee� natuurlijk een sterk verhaal nodig. Hier kruipen de leerlingen in de huid van
een ziekenhuismedewerker uit de toekomst, die in staat is om, verkleind tot het formaat van een rode
bloedcel, in de bloedvaten van een pa�ënt te kruipen om zo een slagaderverkalking te verhelpen.

Zo leren de leerlingen spelenderwijs over de bloedsomloop. Zijdelings komt ook de uitscheiding aan bod,
want de ziekenhuismedewerker moet de pa�ënt via de urinebuis zien te verlaten.

Het oplossen van een aantal puzzels gee� de leerlingen informa�e waarmee een wachtwoord achterhaald
kan worden. Met dat wachtwoord wordt het volgende deel van het verhaal geopend, waar opnieuw puzzels
te vinden zijn, en na het maken van een samenva�ende kruiswoordpuzzel is de reis defini�ef tot een goed
einde gebracht.

De escaperoom is te vinden op h�ps://sites.google.com/view/escapehetlichaam/homepage.

Wil je zelf een digitale escaperoom maken? Via LearningApps.org zijn eenvoudig opdrachten te maken en er
staan ook al enkele biologieopdrachten van anderen.

Bron: Bionieuws, 30 januari 2021

https://sites.google.com/view/escapehetlichaam/homepage/


Ben je zot van wetenschappen? Ga je graag op onderzoek? Biedt de natuur je een bron aan inspira�e? Ben
je crea�ef en ontwerp je graag? Dan is STEAM-UP! zeker iets voor jou en je gezin, je klas of je collega’s.

Vertrek van een speels maar concreet probleem en ga op onderzoek in de natuur. Neem gericht waar, leef
je in en krijg inzicht in wat de natuur je te bieden hee�.

STEAM UP! bestaat uit kaartensets die je loodsen doorheen het onderzoekend en ontwerpend leren.
• Er is de STEAM-UP! leidraad: deze set bestaat uit een stappenplan met richtvragen en �ps die je

helpen om elke stap tot een goed einde te brengen.
• Inspira�e vind je verder in de set STEAM-UP! problemen: elk probleem hee� een eigen kaartenset

die de verschillende stappen concre�seert. Zo krijg je bij elke stap een link naar introduc�efilmpjes
en bieden illustra�es je inspira�e om aan de slag te gaan.

Neem de leidraad bij de hand, kies een probleem en volg de stappen. Ontrafel het probleem en ga op
onderzoek in de natuur. Maak je eigen ontwerp en ga aan de slag met natuurlijke vindmaterialen. Benieuwd
of jouw ontwerp het probleem oplost.

Vanaf 25 april kan je de kaartensets bekomen
• in het provinciaal bezoekerscentrum Bulskampveld in Beernem,
• in provinciaal informa�ecentrum Tolhuis, Jan Van Eyckplein 2 in Brugge,
• in de webshop van de provincie West-Vlaanderen (downloaden kan gra�s, thuis bezorgen kost 2

euro).

MEER INFO

https://www.west-vlaanderen.be/steam-onderzoekend-en-ontwerpend-leren-de-natuur-voor-leerkrachten-en-hun-gezin


ZOO Antwerpen is gestart met een bijzonder ini�a�ef vanuit de Europese dierentuinwereld: de ontwikkeling
van een grootse Biobank. Daarin verzamelt de Antwerpse ZOO biologische stalen van zoveel mogelijk
individuele dieren uit Europese dierentuinen. Die stockeert ze in speciale diepvriezers op een temperatuur van
wel -80 graden Celsius.

Alles kan in de Biobank terechtkomen: bloed, serum, urine, maar ook weefsels zoals lever of long, of
eenvoudigweg geïsoleerd DNA. Elk staal krijgt een barcode, waarop je alles kan traceren over het individu, het
geslacht, de loca�e en de lee�ijd van het dier. De stalen worden gecentraliseerd en opgeslagen op een veilige
en gestandaardiseerde manier.

Het nut van de nieuwe Biobank is groot, niet alleen voor de wetenschappers, maar ook voor de dieren. Met de
opgeslagen serumstalen kunnen onderzoekers immers gene�sche ziektes bij dieren opsporen.

Ook het succes van kweekprogramma’s in dierentuinen staat of valt met intensief gene�sch beheer van de
dierenpopula�es. DNA-analyses kunnen de kennis van de gene�sche samenstelling van een popula�e
aanzienlijk verbeteren. Dat is belangrijk, zeker in het geval van bedreigde diersoorten, omdat zo achterhaald
kan worden of de zoo-dieren een gene�sche back-up vormen van de wilde popula�e.

ZOO Antwerpen is de mede-ini�a�efnemer van dit project dat namens de European Associa�on of Zoos and
Aquaria (EAZA) is gestart. In Europa zijn er nu vier fysieke Biobank-loca�es, waarvan één in ZOO Antwerpen, en
verder nog in Edinburgh Zoo, Kopenhagen Zoo en het Ins�tute for Zoo and Wildlife Research (IZW) in Berlijn.

LEES MEER

BIOBANK

Niet voor uw centen, maar wel voor de
biodiversiteit

https://www.zooscience.be/nl/verhalen/biobank-als-back-up/
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