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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
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, lidkaarten, 
ledenadministratie

Diederik D’Hert
Noordstraat 100 
8630 Veurne
E-mail: ledenadministratie@vob-ond.be

- 12 -

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. Vb. XXXXX 
voor een artikel uit het Jaarboek 2012.
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Mededelingenblad van de Vereniging voor het Onderwijs in de Biologie,de Milieuleer en de Gezondheidseducatie- vzw

We zijn er weer klaar voor!
 

Hopelijk heb je - net als wij - kunnen ge-
nieten van een heerlijke vakantie. Het weer 
zat in ieder geval 
mee en het is zeker 
een zomer gewor-
den die voor herha-
ling vatbaar is.

Nu de batterijen weer 
opgeladen zijn, de 
eerste vergaderin-
gen achter de rug   
en de nieuwe uur-
roosters verteerd, is 
het weer tijd om er 
volop voor te gaan.  Wij zijn er in ieder geval 

klaar voor! Samen met onze VeLeWe- & 
VLA-collega’s heeft je vertrouwde VOB-

ploeg weer een mooi 
congresprogramma 
uitgedokterd. 
Verder houden we je 
via onze website op 
de hoogte van nieuwe 
ontwikkelingen in ons 
vakdomein en zijn we 
reeds druk bezig met 
de voorbereiding van 
de diverse olympia-
des (JON, EUSO en 
VBO). 

Alvast een fijn schooljaar!

Na het officieel gedeelte was er een ge-
zellige lunch in het bezoekerscentrum 
van Natuurpunt, gevolgd door een zeer 
gesmaakte wandeling door het Mechels 
Broek. Thuisspeler Ignace Nerinckx fun-
geerde als gids.

Na de wandeling werden de aanwezi-
gen door de kersverse ondervoorzit-
ter (en de vereniging) vergast op een 
drankje en een lekker stuk gebak (be-
dankt Hilde!), dit naar aanleiding van het 
40-jarig bestaan van de VOB.

Belangrijk!

Als je deelneemt aan het congres we-
tenschappen zit je lidgeld voor 2019 
reeds in het inschrijvingsbedrag (ten-
zij je voor een lidmaatschap van VeLe-
We of van de VLA hebt gekozen).

Ga je niet naar het congres, dan word 
je vriendelijk verzocht je lidmaatschap 
te vernieuwen vóór 10 december. Doe 
je dit niet dan ontvang je je lidkaart pas 
eind januari!

Onze vereniging werkt conform de pri-
vacy regelgeving (AVG). Meer info op 
onze website.



Al voor de 24e keer tekent het Vlaams 
Congres van Leraars Wetenschappen 
present in het najaar. Deze editie gaat 
door aan de KU Leuven, campus Aren-
berg III, Celestijnenlaan 200F, op zater-
dag 17 november 2018.

Wat bieden wij aan? Een aantal lezin-
gen door vooraanstaande wetenschap-
pers die u een aantal nieuwe ideeën en 
inzichten in hun vakgebied brengen. Je 
kan daarna kiezen uit een hele reeks 
werkgroepen met ideeën en materialen 
direct in de klas toepasbaar, verdeeld 
over de vakgroepen aardrijkskunde, bio-
logie, chemie en fysica. 

Je vindt het programma op www.con-
greswetenschappen.be vanaf 1 sep-
tember. Inschrijven kan uitsluitend elek-
tronisch via deze website en dit vanaf 5 
september. We geven je hiermee iets 
meer tijd om met collega’s binnen de 
vakgroep vooraf te overleggen. 

Op 17 oktober (23:59) worden de in-
schrijvingen afgesloten. 
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Het congres wordt zoals vorig jaar ge-
organiseerd door drie lerarenvereni-
gingen, nl. VOB-vzw (leraren biologie), 
VeLeWe-vzw (leraren wetenschappen) 
en VLA-vzw (leraren aardrijkskunde). 
Het initiatief wordt mee ondersteund 
binnen het actieplan Wetenschapsin-
formatie en Innovatie, een initiatief van 
de Vlaamse overheid in samenwerking 
met het departement Onderwijs. Dank-
zij deze financiële ondersteuning en de 
onbezoldigde inzet van de bestuursle-
den van de lerarenverenigingen, kun-
nen we het inschrijvingsgeld laag 
houden, namelijk 50 euro.

Hiervoor krijgt u een lezing, 3 werk-
groepen, een beursbezoek, het con-
gresboek, de lunch, koffie en hapje-
tapje. Voor VOB- en VeLeWe-leden 
is het lidgeld voor het volgende ka-
lenderjaar inbegrepen in dit bedrag. 
Het lidgeld van VLA ligt iets hoger dan 
dit van VOB en VeLeWe, deze leden 
worden na het congres gecontacteerd 
door de vereniging om het resterende 
deel van hun lidgeld voor het volgende 
kalenderjaar te betalen.

3. Financiëel verslag

De penningmeester (Emiel Van Damme) overloopt in detail de balansen, inkomsten 
en uitgaven voor het boekjaar 2017. Ook bespreekt hij de begroting van inkomsten 
en uitgaven.

Beknopt overzicht van de grootboekbalans:

Inkomsten Uitgaven

EUSO 6 100,01 Activiteiten (EUSO, pedago-
gisch materiaal, sponsoring…) 7 204,00

Financiële opbrengsten 62,88 Administratie 2 555,00
Foutieve storting 251,12 Bestuursvergaderingen 764,00
Lidgelden 15 393,00 BIO (publicatie) 1 994,00
Verenigingsopbrengsten 312,11 Jaarboek 7 854,00
Terugbetaling voorschotten IBO 578,69 Terugbetaling lidgelden 46,00

VBO - IBO 2 471,00
Verenigingskosten 963,00

Totaal 22 697,81 Totaal 23 850,00

De Algemene Vergadering keurt unaniem het financieel verslag goed en ze geeft de 
bestuurders ontlasting (= geijkte uitdrukking!) voor het boekjaar 2017.

4. (Her)verkiezingen bestuursleden

Voorzitter, ondervoorzitter en penningmeester stellen hun functies ter beschikking.

De voorzitter stelt vast dat voldaan wordt aan de wettelijke voorwaarden, waarna de  
Algemene Vergadering overgaat tot de (her)verkiezing van de uittredende bestuurs-
leden. 

Marleen Van Strydonck was de enige kandidaat voor het voorzitterschap. Haar kan-
didatuur wordt unaniem aanvaard. Ignace Nerinckx, die afstand deed van het voorzit-
terschap, was wel kandidaat ondervoorzitter. Ook zijn kandidatuur werd unaniem goed-
gekeurd. Helaas stelde niemand zich kandidaat voor de functie van penningmeester. 
De uittredende penningmeester (Emiel Van Damme) was zo vriendelijk om de functie 
verder op zich te nemen, wat uiteraard door de AV werd goedgekeurd. Hij benadrukte 
wel dat het zeker en vast zijn laatste termijn is. Gezien het zo moeilijk is om een opvol-
ging te vinden voor deze belangrijke taak, zal de mogelijkheid onderzocht worden om de 
functie eventueel (gedeeltelijk) te laten waarnemen door een boekhouder/firma.

24e Vlaams congres
van

Leraars Wetenschappen
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Wat komt er zoal kijken bij het plannen en or-
ganiseren van dit congres?

• Het congres wordt georganiseerd 
door acht leden uit het bestuur van 
VOB, VeLeWe en VLA. Zij starten 
in maart/april met het zoeken naar 
interessante werkgroepen, boeien-
de sprekers. Zij doen hiervoor een 

beroep op hun ‘connecties’ in de 
universitaire wereld, op de pedago-
gische begeleiding, op leerkrachten.  
 
Waar mogelijk wordt er ingespeeld 
op vragen uit vorige congresedities. 
Vanaf juni wordt de informatie van 
de werkgroepen verzameld en op 
de website geplaatst. Inschrijven ge-
beurt ook en enkel via de website. De 
inschrijvingen worden afgesloten op 
17 oktober omdat het samenstellen 
van het congresplan voor elke indi-

viduele deelnemer een hele klus is.  
Werkgroepen die niet maximaal be-
zet zijn, worden maar 1 of 2 keer in 
plaats van 3 keer geroosterd en er 
zijn werkgroepen die 2 uur duren. 
Twee personen hebben zo’n an-
derhalve dag werk met het manu-
eel schikken van drie werkgroepen, 
maaltijd en beursbezoek per deelne- 

 
mer over de vijf beschikbare tijdslots.  
 
Op de vooravond van het con-
gres worden, met hulp van job-
studenten en vrijwilligers uit het 
bestuur van de lerarenvereni-
ging, de congrestassen gevuld, de 
beurs opgebouwd en een deel ex-
tra bewegwijzering aangebracht.  
De bestuursleden doen al dit werk 
op vrijwillige basis en volledig onbe-
zoldigd; gekoppeld aan de subsidie 
van de overheid zorgt dit ervoor dat 

1. Verwelkoming door de voorzitter

Ignace Nerinckx schetst zijn bezorgdheid i.v.m. de implementatie van het M-decreet 
en het eventuele aanzuigeffect dat sommige scholen hierdoor ervaren.

Hij meldt ook dat hij het komende jaar waarschijnlijk minder actief zal kunnen deelne-
men aan de activiteiten van de vereniging en dat hij daarom zijn voorzitterschap ter 
beschikking stelt.  Via BIO was reeds aangekondigd dat voorzitter, ondervoorzitter en 
penningmeester hun functies ter beschikking stellen.

2. Activiteitenverslag door de secretaris

Nathalie Revis gaf vervolgens een overzicht van de activiteiten waarbij onze vereni-
ging rechtstreeks betrokken is:

Datum Activiteit

20 mei 2017 Jaarvergadering, De Vroente, Kalmthout

23-30 juli 2017 28ste IBO, Universiteit van Warwick, Coventry UK

14 oktober 2017 Vergadering uitgebreid bestuur, Kon. Mij. voor Dierkunde A’pen (KMDA)

21 oktober 2017 Finale selectieproef Europese Wetenschapsolympiade (EUSO) -  VUB

18 november 2017 23e Vlaams Congres leraars Wetenschappen (VUB)

2 december 2017 Vergadering uitgebreid bestuur, KMDA

31 januari 2018 Eerste ronde Vlaamse Biologieolympiade (VBO)

28 februari 2018 Eerste ronde Junior Olympiade Natuurwetenschappen (JON) 

3 maart 2018 Vergadering uitgebreid bestuur, KBIN - Brussel

7 maart 2018 Tweede ronde VBO

10 maart 2018 Stage EUSO - HOWEST Brugge

5 april 2018 Stage EUSO - KU Leuven

3 - 6 april 2018 Satge finalisten VBO

18 april 2018 Tweede ronde JON

28 apr. - 5 mei 2018 EUSO in Ljubljana - Slovenië

28 april 2018 Finale VBO, UHasselt

27 mei 2018 Proclamatie Vlaamse Olympiades Natuurwetenschappen + EUSO (Leuven)

(2juni 2018) (Algemene vergadering/Jaarvergadering in het Mechels Rivierengebied)
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de deelnameprijs laag kan gehou-
den worden.

• Het aantal deelnemers dat per keer 
een werkgroep kan volgen, wordt door 
de werkgroepleider (lesgever) bepaald. 
Zoals jullie weten is 20 à 25 een werk-
baar aantal, wij stellen dit ook voor aan 
de werkgroepleiders. Maar soms wenst 
een werkgroepleider niet meer dan 12 of 
15 deelnemers. 

• We vragen aan alle werkgroeplei-
ders en lezinggevers of ze het ma-
teriaal (cursus, werkbladen, ppt-pre-
sentatie…) willen vrijgeven zodat 
het gepubliceerd kan worden in een 
jaarboek of geplaatst op de websi-
tes van de respectieve lerarenver-
enigingen. Sommige werkgroeplei-
ders wensen echter hun materiaal 
niet vrij te geven.

• Het congres doet ‘de Ronde van 
Vlaanderen’: we zijn telkens twee 
jaar na elkaar te gast in een andere 

Internationale Biologieolympiade (IBO) 2018

provincie. In 2018 en 2019 strijken 
we neer in Vlaams-Brabant (Leu-
ven).

• Omdat wij te gast zijn aan een uni-
versiteit, moeten wij ons ook houden 
aan de ‘huisregels’, vb. het gebruik 
van recycleerbaar ↔ wegwerpma-
teriaal, bewegwijzering, parking…. 
We plaatsen waar mogelijk extra 
pijlen en borden, maar we gaan er 
toch van uit dat een leraar, leraar 
zijnde, zijn ‘plan’ kan trekken. Er is 
trouwens steeds iemand aanwezig 
aan de infobalie, waar je terecht kan 
met vragen.Last but not least, een 
warme oproep aan alle leraren: heb 
je een leuk idee voor een practicum 
of een lessenreeks? Wees niet be-
scheiden, kom er mee naar buiten 
en deel je ideeën en materiaal met 
andere collega’s. 

 
Marleen Van Strydonck 

Congrescoördinator

Wat is de IBO?

Het promoten van wetenschappen is on-
losmakelijk verbonden met het opzet van 
deze internationale olympiade. Jongeren 
van dezelfde leeftijd, die dezelfde pas-
sie delen, met elkaar in contact brengen 
is een unieke kans om hun wereldbeeld 
te verruimen en om respect voor andere 
culturen bij te brengen. De internationale 
vriendenkring die de deelnemers tijdens 
de culturele activiteiten opbouwen, zal te-
vens hun toekomstige wetenschappelijke 
carrière ten goede komen. 

Ieder jaar is een ander land gastheer 
voor dit theoretisch en praktisch examen 
over biologie.

De 28e Internationale Biologieolympiade 
ging door van 15 tot 22 juli aan de Uni-
versiteit van Tarbiat Modares, in Tehe-
ran, Iran. Deze Olympiade bracht 261 
jongeren bijeen, uit 67 landen van over 
de gehele wereld, die net hun secundair 
onderwijs achter de rug hebben. België 
werd vertegenwoordigd door de twee Ne-
derlandstalige laureaten van de Vlaamse 
Biologie Olympiade, Pieter De Hoon van 

steuning om niet alleen te meten, maar 
ook de meetresultaten te analyseren en 
zo de luchtkwaliteit zelf in kaart te bren-
gen. Zo willen we kinderen en jongeren 
betrekken bij wetenschap en luchtkwali-
teit, als echte citizen scientists.

Hebben jullie als school of klas zin om 
deel te nemen aan dit grootscheepse 
project dat past binnen het vak wereld-
oriëntatie, natuurwetenschap, STEM of 
zelfs burgerschap of projectwerking? 
Wil je graag meer informatie? Laat het 
ons weten via airbezen@uantwerpen.be. 

Vermeld zeker het dorp of de stad waar-
in je school gelegen is en het niveau van 
de leerlingen waarmee je aan de slag 
wenst te gaan. In september brengen 
we jullie op de hoogte van de concrete 
plannen en krijgen jullie de kans om in 
te tekenen.

Zomerse groeten,

Het AIRbezen-team

AIRbezen@school is een project van Universiteit 
Antwerpen in samenwerking met de Vlaamse Ge-
meenschap

Verslag Algemene Vergadering 2 juni 2018

Als locatie voor onze statutaire jaarvergadering hadden we ditmaal gekozen voor het 
Mechels Broek, een gebied beheerd door Natuurpunt. Voor de leden die deze mooie 
streek niet kennen laten we even Natuurpunt aan het woord: 

Ten noordwesten van het bezoekerscentrum en grenzend aan De Nekker bevindt zich het Me-
chels Broek, het mooiste deelgebied om in te wandelen. Natuurpunt beheert in het Mechels 
Broek ruim 100 hectare natte graslanden met sloten, bomputten, knotwilgen en houtkanten. 
Centraal in het gebied ligt een grote waterplas, een waar paradijs voor watervogels…

Agendapunten

1. Verwelkoming door de voorzitter 
2. Activiteitenverslag 
3. Financieel verslag 
4. (Her)verkiezing bestuursleden
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het Sint-Jan Berchmanscollege te Mol, en 
Wout Kerkaert van het Sint-Aloysiuscol-
lege te Diksmuide. Voor het Franstalige 
landsgedeelte waren dit Lucas Chojnacki 
van het Collège Saint-Hadelin te Visé en 
Zelda Fery van de Ecole Europénne de 
Bruxelles IV.  

Zij werden vergezeld door de Belgische 
leden van de internationale jury die als 

taak heeft de vragen te vertalen uit het 
Engels naar de moedertaal van de deel-
nemers en de toetsen voor en na de 
competitie te evalueren. 

In de toetsen komen alle domeinen van 
de biologie - vooral de meest actuele - 
aan bod, zogezegd op het niveau van 

het secundair onderwijs, maar meestal 
het bachelorniveau waardig! Net zoals 
de atleten op de Olympische spelen 
hebben alle deelnemers al verschillende 
selectieproeven overleefd en zijn ze lau-
reaat van de nationale biologie olympia-
de van hun land. Ieder land mag de vier 
beste laureaten, het kruim van hun toe-
komstige wetenschappers, afvaardigen.

Toetsen

Op dinsdag kregen de leerlingen 2 
keer 50 vragen voorgelegd, telkens op 
te lossen in 3 uur. Elke vraag start met 
het schetsen van een situatie, een pro-
bleem. Hierover worden dan vier of vijf 
stellingen geformuleerd: van elke stel-

Het Belgische team op de Internationale Biologie Olympiade 2018 na de slotceremonie. 
(vlnr) Ingrid Vandenborre (jurylid), Michaël Terzo (jurylid), Zelda Fery, Pieter De Hoon, Wout 

Kerkaert, Lucas Chojnacki (deelnemers), Marleen Van Strydonck (coördinator IBO Vlaamse Gemeen-
schap), Hugo Vandendries (jurylid); foto: Gérard Cobut (coördinator IBO Franstalige Gemeenschap 

en de bazaar konden ze wel smaken en 
op de 435 meter hoge Borj-e Milad toren 
- de 6de hoogste ter wereld – hadden ze 
een fantastisch zicht op de stad Teheran 
‘by night’. 

Met dank aan …

Dat we aan dit onvergetelijke internati-
onale evenement konden deelnemen, 
hebben we te danken enerzijds aan de 
financiële steun van de Vlaamse over-
heid en van onze sponsors en ander-
zijds aan de belangeloze inzet van de 
leerkrachten biologie die hun leerlingen 
jaar na jaar motiveren om zich voor 
deze olympiade in te zetten.

Contact + info

• Marleen Van Strydonck, IBO-coördinator 
(Vlaamse Gemeenschap)  
e-mail: marleen.vanstrydonck@skynet.be

• Hugo Vandendries, bestuurslid VOB-vzw 
e-mail: vandendries.hugo@skynet.be 

• Algemene info over de IBO beschikbaar op:  
http://www.ibo-info.org/

• Voorbeeldvragen zijn beschikbaar op http://
www.ibo-info.org/ibo-results-and-awards

• Volledige overzicht medaillewinnaars IBO 2018 
op http://www.ibo2018.org/articles/results/27-55

I

nfo over de Vlaamse Biologie Olympiade op http://
www.vonw.be/biologie 

AIRbezen@school

Nu de schoolpoorten weer zijn openge-
zwaaid willen we je graag uitnodigen om 
deel te nemen aan het nieuwste AIRbe-
zen-project: AIRbezen@school.

In 2014 testten we bij de Universiteit 
Antwerpen in samenwerking met enke-
le honderden enthousiaste vrijwilligers 
de luchtkwaliteit in het Antwerpse met 
aardbeiplantjes. Drie jaar later, in 2017, 
deden we ons project nog eens over. In 
Oost-Vlaanderen maten we met 11.000 
plantjes via 3.000 analyses de lucht in 
65 gemeenten. Dit jaar willen we nog 
verder gaan: we willen namelijk de lucht-
kwaliteit van heel Vlaanderen in kaart 
brengen. En daar hebben we (hulp-)we-
tenschappers voor nodig!

Daarom zoeken we minstens 400 scho-
len, lager en middelbaar, gewoon of bui-
tengewoon, verdeeld over heel Vlaan-
deren, die samen met ons aan de slag 
willen gaan. Minstens 400 scholen, dat 
zijn héél veel kleine (en grotere) weten-
schappers. Ditmaal zullen wij het name-
lijk niet zijn die de meetresultaten ana-
lyseren. Elke deelnemende school krijgt 
van de Universiteit Antwerpen de onder-



- 6 - - 7 -

ling moeten de leerlingen zeggen of ze 
juist of fout is. Ruim vierhonderdvijftig 
stellingen moeten ze zo dus op hun 
waarde beoordelen. Enkel 3 en 4 (en 5) 
juiste beoordelingen leveren punten op.

In de vier practica op donderdag werd 
de lat ook hoog gelegd, niet in het minst 
door de tijdsdruk. Onze leerlingen kre-
gen telkens anderhalf uur de tijd om een 
omvangrijk practicum uit te voeren en 
ook hierover vragen te beantwoorden of 
stellingen te beoordelen.

In het practicum dierkunde bepaalden de 
leerlingen de levenswijze van 4 mijten, 
op basis van de vorm van cheliceren en 
tasters en identificeerden ze de mijten 
met behulp van een dichotome determi-
natiesleutel. De uitwendige structuren 
en een dissectie van een bloedzuiger 
vormden het anatomische onderdeel. 
Tot slot onderzochten ze de fysiologi-
sche gevolgen van een inspanning aan 
de hand van een statische analyse van 
ECG-beelden en een pH-bepaling van 
het bloed door titratie. 

Bij het luik plantkunde voerden ze eerst 
een dunnelaagchromatografie uit en 
analyseerden vervolgens de ecofysiolo-
gische kenmerken van enkele Caryop-
hyllacea. Door het maken van coupes 
van bladeren konden ze bepalen of 
het om een C3, C4 of CAM-plant ging. 
Tenslotte moesten ze een ‘maximum-
parsimony’-boom tekenen op basis van 
gegevens over pigment, Ca-oxalaatkris-
tallen, stuifmeelkorrels, kroonbladeren, 
bloembekleedsel en bladstand.

Voor ecologie en evolutie onder-
zochten ze een model van biologi-
sche diversificatie bij 3 morfologieën 
van een bacteriesoort. Ze evalueer-
den een aantal stellingen door een 

simulatie-app te gebruiken voor een 
model van populatie-evolutie volgens 
Wright-Fisher-model met 4 variabelen. 
Het voedingsgedrag van Drosophila 
melanogaster larven werd met filmfrag-
menten geanalyseerd, hierbij moest de 
Pearson correlatie toegepast worden op 
2 modellen.

In het onderdeel biochemie ging het om 
de bindingsaffiniteit van het eiwit Pep 
met DNA. Eerst moesten de leerlingen 
het Pep-eiwit zuiveren uit een lysaat 
m.b.v. affiniteitschromatografie. Met 
spectrofotometrie bepaalden ze de eiwit-
concentratie (Bradford reagens). Tot slot 
moest de bindingssterkte van het Pep-
eiwit aan DNA getest worden m.b.v. een 
bandverschuivingsexperiment.

Onze topleerlingen biologie grepen he-
laas naast de medailles, anders dan 
onze topsporters die het goed deden 
op de Europese kampioenschappen in 
Glasgow en Berlijn.

Overzicht van de resultaten IBO 2018

185 Zelda Amelie Fery Merit 37,28

188 Lucas Chojnacki Merit 36,71

207 Wout Kerkaert 33,39

224 Pieter De Hoon 29,17

Medailles: 

• 27 laureaten behalen goud; de eer-
ste prijs ging naar een Vietnamees 
met meer dan 98%!

• 54 laureaten krijgen zilver
• 81 laureaten krijgen brons
• 27 laureaten krijgen een eervolle 

vermelding (merit)

Interpretatie van onze resultaten

De resultaten van onze deelnemers, die 
dan wel tot het kruim van onze toekom-
stige wetenschappers behoren, lever-
den geen medailles op, maar verdienen 
een terecht applaus. Als leerlingen van 
een algemeen secundair onderwijs, 
waar maximaal twee uur biologie per 
week in het lessenpakket is opgeno-
men, houden ze stand naast leerlingen 
met een veel grotere wetenschappe-
lijke bagage uit gespecialiseerde weten-
schapsscholen waar het aantal uren bi-
ologie 6 à 9 uur per week kan bedragen. 

We moeten met z’n allen blijven ijveren 
voor een degelijke wetenschappelijke 
opleiding in het secundair onderwijs, 
waar dergelijke uitmuntende studenten 
niet op hun honger blijven zitten, maar 
gestimuleerd worden in de richting van 
wetenschappelijke studies. Dit zou de 
dalende tendens voor deze keuze mis-
schien kunnen keren en het tekort aan 
wetenschappers verminderen.

Wat sociale vaardigheden en openheid 
voor andere culturen betreft hebben 
onze laureaten zich als echte kampioe-
nen gedragen. Voor het eerst leeftijds-
genoten ontmoeten van alle culturen en 
uit alle continenten die dezelfde passie 
voor biologie delen is voor jongeren een 
beklijvende, waardevolle ervaring. Zo’n 
olympiade opent dan ook horizonten en 
verruimt hun wereldbeeld meer dan om 
het even welke cursus.   

Cultuur

Een bezoek aan Iran betekent hoe dan 
ook een cultuurschok. Met ‘In the name 
of God, the Merciful, the Compassiona-
te’, de eerste zin van het editoriaal van 

het eerste IBO-krantje in Teheran is de 
toon gezet. Het feit dat een vrouw geen 
hand mag geven aan een man, laat 
staan ontvangen, went niet. Vrouwen 
bedekken het hoofd met een hoofddoek: 
een ganse groep niet-moslimvrouwen 
een hele dag met een hoofddoek zien 
rondlopen zorgt voor een bevreem-
dend schouwspel. Wel stelden we vast 
dat een deel van de jonge generatie 
Iraanse meisjes creatief omgaan met de 
kledingvoorschriften. Een pittig detail in 
dit verband was het feit dat de Iraanse 
minister van Onderwijs (een vrouw!) 
bij het uitreiken van de medailles aan 
een vrouwelijke laureaat telkens eerst 
de hoofddoek van het meisje zedig tot 
aan het voorhoofd opschoof alvorens de 
medaille rond de hals te hangen. 

Ook het drukke verkeer – overal files, de 
politiebegeleiding van onze bussen, het 
eten, de optredens tijdens de culturele 
avond en tijdens de slotceremonie, wa-
ren volgens onze deelnemers confron-
terende ervaringen.

Het bezoek aan enkele mooie paleizen 




