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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, het 
Zwin 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
E-mail: ledenadministratie@vob-ond.be
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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 xxxx gevolgd door 
xxxxx
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Mededelingenblad van de Vereniging voor het Onderwijs in de Biologie,de Milieuleer en de Gezondheidseducatie- vzw

BELANGRIJK!

Reeds ingeschreven voor het Vlaams 
Congres van Leraars Wetenschappen? 
Houd er in dit geval rekening mee, dat in 
je inschrijvingsgeld je VOB-lidmaat-
schap voor 2017 is inbegrepen 
(tenzij je bij je inschrijving voor een 
lidmaatschap van VeLeWe-vzw 
hebt gekozen.)

Indien je niet bent ingeschreven 
voor het congres en je lidmaatschap 
voor 2017 wenst te verieuwen, doe dit 
dan vóór 10 december. Alleen in dit 
geval kunnen we je garanderen dat je 
nieuwe lidkaart in je bezit zal zijn begin 

2017, zodat je onafgebroken van de er-
aan verbonden voordelen kan genieten 
(zie de laatste blz. van deze BIO voor 
info over de nieuwe lidgelden). 

Indien er twee sterretjes (**) op 
je adreslabel staan wil dit zeggen 
dat nog enkele van je gegevens 
ontbreken. Gelieve het updatefor-
mulier in te vullen op onze website 
(menu Info/Lidmaatschap → groe-

ne knop rechtsboven op de webpagina).

Tenslotte, voor alle problemen i.v.m. je 
lidmaatschap (geen andere!) één adres:  

ledenadministratie@vob-ond.be  

Museum huisvest, opent ook zijn deu-
ren voor leerlingen via Google Expedi-
tions. Via Google Expeditions en een 
Google Cardboard kunnen leerlingen 
virtuele trips beleven naar koraalriffen of 
naar Mars, en nu dus ook naar fascine-
rende plaatsen zoals ... musea. 
Google Expeditions bevat duizenden 
360-graden-panorama’s en 3D-beel-
den, met achtergrondinformatie en vra-
gen die het makkelijk maken ze te inte-
greren in het schoolcurriculum.
 
De virtual-reality-trip die educatieve 
professionals wordt aangeboden via de  
Expeditions app, brengt gebruikers ach-
ter de schermen van het museum, bij de 
wetenschappers van het Instituut.
 
‘Natural History’ is vanaf heden voor ie-
dereen beschikbaar via g.co/naturalhis-
tory en via de Google Arts & Culture app 
voor iOS en Android. De 360°-video’s 
kun je ook bekijken op YouTube.
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Vier Belgische laureaten namen deel aan 
de 27ste Internationale Biologie -olympia-
de die dit jaar doorging van 17 tot 24 juli 
aan de National University of Education 
in Hanoï, Vietnam. 

Niet alleen op de Olympische spelen in 
Rio scoorden de Belgen, ook in deze 
internationale wedstrijd voor knappe bio-
logiekoppen behaalden twee Vlamingen 
een bronzen medaille: een schitterend 
resultaat!

Deze Olympiade bracht 250 jongeren 
bijeen, uit 70 landen van over de gehele 
wereld, die net hun secundair onderwijs 
achter de rug hebben. Elk land mag vier 
deelnemers sturen die laureaat zijn van 
de selectieproeven in hun land; voor Bel-

België behaalt tweemal brons op de IBO in Vietnam

gië betekent dit twee Nederlandstaligen 
en twee Franstaligen. Aan de Vlaamse 
selectieproeven namen 2710 leerlingen 
deel uit 238 scholen.

Op de Internationale Olympiade in Hanoï 
kregen de deelnemers voor de twee the-
oretische testen van elk drie uur telkens 
50 vragen te beantwoorden. Elke vraag 
start met het schetsen van een situatie, 
een probleem. Hierover worden vier stel-
lingen geformuleerd: van elke stelling 
moeten de leerlingen zeggen of ze fout 
of juist is. Vierhonderd stellingen moeten 
ze dus zo op hun waarde beoordelen.

De praktische proeven omvatten 4 la-
boratoriumexperimenten waarvoor de 
studenten telkens anderhalf uur de tijd 

Linde 1900
Vijg 2000
Mammoetboom 4000
Langlevende den 4600

Exploitatieduur in de bosbouw in jaren

Berk 60-80
Beuk 120-140
Den 100-120
Douglasspar 60-100
Eik 180-300
Es 100-140
Esdoorn 120-140
Fijnspar 80-120
Haagbeuk 60-100
Iep (Olm) 120-140
Lork 100-140
Noordse esdoorn  120-140
Zilverspar 90-130
Zwarte els 60-80
Zwarte populier 30-50
 

Street view in het Museum

Op 13 december lanceerde Google, sa-
men met het Museum voor Natuurwe-
tenschappen en enkele van de grootste 
natuurwetenschappelijke musea ter we-
reld, een nieuwe online belevenis waar-
bij je oog in oog te komt te staan met 
fascinerende wezens. 

Bovendien kan je voortaan bladeren 
doorheen de meest spectaculaire ver-
zameling van natuurlijke historie op één 
plek. Beleef in een klik een interactieve 
ontdekkingstocht op het Google Arts & 
Culture platform doorheen onze natuur-
wonderen.

Vanaf nu kunnen gebruikers ‘s werelds 
mooiste natuurhistorische schatten uit 
50 musea (uit 16 landen) online ontdek-
ken via g.co/naturalhistory. Denk maar 
aan de vlindercollectie in het natuurhis-
torisch museum in Londen, de biodiver-
siteitsmuur in dat van Berlijn, het oce-
aanleven in dat van New York, en hier 
in Brussel natuurlijk de wereldberoemde 
Iguanodons, één van de belangrijkste 
dinosaurusvondsten tot nu toe.
 
Virtuele tour
Het Museum voor Natuurwetenschap-
pen in Brussel laat bezoekers nu ook 
online door alle vaste zalen kuieren via 
Street View. En met een Google Card-
board en de app van Google Arts & 
Culture kan je zelfs een selectie van de 
beste plekken bezoeken in virtual reality, 
onder de noemer “A short guided tour”.  

200 specimens en 4 online expo’s
Op het platform zijn zo’n 200 specimens 
en archiefdocumenten te zien, en 4 the-
matische expo’s speciaal gemaakt voor 
dit project: ‘Verleden, heden en toe-
komst: de wonderen van de evolutie’, 
‘De Iguanodons van Bernissart’, ‘Van 
Sahelanthropus tot Homo sapiens: hoe 
zagen onze voorouders eruit?’ en ‘Onze 
250 Jaar Natuurwetenschappen’.
Je leert er de meest intrigerende mu-
seumstukken kennen, zoals de Steen 
van Chaleux, de Mammoet van Lier, of 
de ‘Sea rex’ Hainosaurus Bernardi. Ver-
halen worden verteld aan de hand van 
tekst, hogeresolutiefoto’s en video’s, in 
het Nederlands, Frans, Duits en Engels..
 
Voor scholen: Google Expeditions
Het Koninklijk Belgisch Instituut voor 
Natuurwetenschappen (KBIN), die het 
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te identificeren.

De moeilijkheidsgraad van de examens 
ligt ver boven het niveau van het Bel-
gisch algemeen secundair onderwijs. 
Niettemin gaven onze laureaten het 
beste van zichzelf om zich zelfs te me-
ten met laureaten uit wetenschapsscho-
len. 

Mevr.  Jehanne Roccas, Belgisch am-
bassadeur in Hanoï stond erop om de 
Belgische delegatie te verwelkomen. 
Ze vaardigde bovendien  Dr. Ir. Geert 
Vansintjan, hoofd ontwikkelingssamen-
werking, af om de studenten bij de ope-
ningsceremonie moed in te spreken en 
bij de medailleuitreilking te feliciteren. 
De resultaten in een notendop:
• 26 gouden medailles  
• 51 zilveren medailles  
• 74 bronzen medailles  

De rangschikking van de Belgische laure-
aten:
• 134e  : Brent Van Hul (N),  

          bronzen medaille.  
• 136e : Lucas De Vrieze (N),  

          bronzen medaille.   
• 163e : Christophe Ortmans (F),  

          certificaat van verdienste 
• 222e : Olivier Chabot (F).

Voor het eerst leeftijdsgenoten ontmoe-
ten van alle culturen en uit alle continen-
ten die dezelfde passie voor biologie 
delen is voor jongeren een beklijvende 
en een waardevolle ervaring. Zo’n olym-
piade opent dan ook horizonten en ver-
ruimt hun wereldbeeld meer dan om het 
even welke cursus.   

Wat sociale vaardigheden en openheid 

toegang voor onze leden. We hebben 
onmiddellijk contact opgenomen met de 
nieuwe directie en met het provincie be-
stuur met de vraag om deze gunstmaat-
regel opnieuw toe te kennen aan onze 
vereniging.

We houden je op de hoogte!

hebben. 

In het practicum plantenanatomie en -fy-
siologie moesten de studenten o.a. sten-
gelcoupes en een datamatrix maken en 
een fylogenetische boom opstellen ge-
baseerd op het vaatbundelsysteem. 

Bloemen bestuderen en determineren 
vormde het tweede luik van dit practi-
cum, naast een kwalitatieve en kwanti-
tatieve bepaling van bladpigmenten met 
respectievelijk dunnelaagchromatografie 
en spectrofotometrie. 

Voor diersystematiek en -anatomie dien-
den de studenten eerst een aantal vlin-
ders te determineren en de fylogeneti-
sche verwantschap van de verschillende  
soorten te bepalen. De vlinderverzame-
ling kregen ze nadien mee als presentje. 
Sinds het practicum heeft de anatomie 
van de regenworm nu ook geen gehei-
men meer voor onze kandidaten. 

In het practicum biochemie en microbi-
ologie onderzochten de studenten res-
pectievelijk 
• de expressie van twee eiwitten (met 

gelektroforese als hulpmiddel), 
• de anti-oxidantactiviteit van een 

Vietnamese koffiesoort en 
• de melkzuurconcentratie in mon-

sters van zure Lactobacillusstam-
men (met behulp van een titratie) 

Tot slot moesten de studenten in het 
practicum moleculaire biologie een ge-
combineerd PCR-RFLP experiment (po-
lymerase chain reaction - restriction frag-
ment length polymorfism) uitvoeren om 
een relevante dosering van een medicijn 
tegen tuberculose te bepalen én biopten 

De vraag van 1 miljoen

Geef het maar toe: hoe dikwijls zit je niet 
met de handen in het haar, hopeloos 
op zoek naar een uitdagende biologie-
vraag?
Mij is het in ieder geval meerdere keren 
overkomen. Vandaar dat ik je deze gou-
den tip niet wil onthouden: ga eens je 
licht(je) opsteken bij onze noorderburen 
op de website: www.examenblad.nl. 

Op deze webstek vind je overzicht van 
alle examenvragen (sinds 2002), die 
ooit werden gesteld op één van de cen-
trale examens (HAVO, VWO, VMBO). 

Ik vermoed dat je niet direct bij ‘Rus-
sisch’ zal gaan zoeken, maar je zal ze-
ker iets naar je gading vinden bij alge-
mene natuurwetenschappen, biologie 
en -waarom niet - bij chemie en/of fysica.

Mooi meegenomen is ook het feit dat 
je samen met de opgaven de correctie-
voorschriften krijgt...

Hoe oud kan deze boom worden?

Het ligt voor de hand dat het onmogelijk 
is deze vraag met een exact aantal jaren 
te beantwoorden. Het wordt iets eenvou-
diger als we ons tevreden stellen met 
een afgeronde maximale levendsuur. 

De volgende gegevens komen uit
FLINDT, R.,1986, Biologie in Zahlen, 
G. Fisher Verlag, Stuttgart 

Maximale levensduur in jaren

Lijsterbes 80
Hazelnoot 120
Berk 120
Wijnstok 130
Haagbeuk 150
Waterwilg 150
Ratelpopulier 150
Appelboom 200
Esdoorn 200
Perenboom 300
Kersenboom 400
Walnoot 400
Jeneverbes 500
Den 500
Zilverspar 500
Iep (Olm) 500
Lork 600
Noordse esdoorn 600
Olijfboom 700
Tamme kastanje 700
Beuk 900
Fijnspar 1100
Arve (Alpenden)   1200
Ceder 1300
Plataan 1300
Eik 1300
Taxus 1800
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voor andere culturen betreft hebben 
onze laureaten zich als echte kampioe-
nen gedragen.

Bedankt!
Dat we aan dit onvergetelijke internati-
onale evenement konden deelnemen, 
hebben we enerzijds te danken 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 

22ste Vlaams Congres van Leraars Wetenschappen

jaar na jaar motiveren om zich voor deze 
olympiade in te zetten.

Contact: 
Hugo Vandendries,  
Coördinator IBO (Vlaamse Gemeen-
schap), 
e-mail: vandendries.hugo@skynet.be 

Marleen Van Strydonck, 
ondervoorzitter VOB-vzw 
e-mail:  marleen.vanstrydonck@skynet.be

Het Vlaams Congres van Leraars We-
tenschappen is al jarenlang een groot 
succes en een gevestigde waarde. De 
22ste editie gaat door aan de Vrije Uni-
versiteit Brussel, campus Etterbeek op 
zaterdag 19 november 2016.

Wat kunt u verwachten? Door vooraan-
staande wetenschappers wordt u op de 
hoogte gebracht van de laatste ontwik-
kelingen in het vakgebied. Daarnaast 
wordt u in werkgroepen een flinke lading 
direct in de klas toepasbare ideeën en 
materialen voorgesteld. 

Deelname aan de dag kost 50 euro. 
Hierin is het lidgeld van VOB/VeLeWe 
voor het volgende kalenderjaar 2016 
inbegrepen. 

U vindt het programma op www.con-
greswetenschappen.be. Inschrijven kan 
sinds 5 september en gebeurt uitsluitend 
elektronisch via deze website.

Op 17 oktober worden de inschrijvingen 
afgesloten. 

Dit congres wordt georganiseerd door 
VeLeWe en VOB en wordt ondersteund 
binnen het actieplan Wetenschapsinfor-
matie en Innovatie, een initiatief van de 
Vlaamse overheid in samenwerking met 
het departement Onderwijs. 

Omdat we merken dat er de laatste jaren 
heel wat nieuwe, jonge collega’s naar het 
congres komen, zetten we hieronder een 
aantal zaken in verband met de organi-
satie en planning van het congres op een 
rijtje:

• Het congres wordt georganiseerd 
door acht leden uit het bestuur van 
VOB en VeLeWe. Zij starten in maart/
april met het zoeken naar interessan-
te werkgroepen en boeiende spre-
kers. Zij doen hiervoor een beroep 
op hun ‘connecties’ in de universi-
taire wereld, op de pedagogische be-
geleiding, op leerkrachten. Waar mo-
gelijk wordt er ingespeeld op vragen 
uit vorige congresedities. Vanaf juni 
wordt de informatie van de werkgroe-
pen verzameld en op de website ge-

plaatst. De inschrijvingen gebeuren 
sinds 2011 eveneens via de websi-
te, wat een grote verbetering is. De 
inschrijvingen worden afgesloten 
op 17 oktober omdat het in elkaar 
puzzelen van de inschrijvingen: drie 
werkgroepen, maaltijd en beursbe-
zoek per deelnemer, over de vijf be-
schikbare tijdslots niet zo eenvoudig 
is. Het congresboek wordt samen-
gesteld en op de vooravond van 
het congres worden - met hulp van 
jobstudenten - de congrestassen 
gevuld. Deze bestuursleden doen al 
dit werk volledig onbezoldigd, hier-
door kan o.a. de deelnameprijs ook 
zo laag gehouden worden.

• Het congres doet ‘de Ronde van 
Vlaanderen’: we zijn telkens twee 
jaar na elkaar te gast in een andere 
provincie. Dit jaar is het Brussels 
hoofdstedelijk gewest aan de beurt, 
in 2018 strijken we neer in Vlaams-
Brabant (Leuven), vervolgens ko-
men Oost-Vlaanderen (Gent), Ant-
werpen, Limburg (Hasselt) en West-
Vlaanderen (Kortrijk) aan bod.

• Het aantal deelnemers dat per keer 
een werkgroep kan volgen, wordt 
door de werkgroepleider (lesgever) 
bepaald. Zoals jullie weten is 20 à 
25 een werkbaar aantal, wij streven 
hier ook naar. 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, PP-pre-
sentatie…) willen vrijgeven zodat 
het gepubliceerd kan worden in het 
jaarboek van VOB, of op de web-

sites gezet van VOB of VeLeWe. 
Sommige werkgroepleiders wensen 
echter hun materiaal niet vrij te ge-
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 bescheiden, kom er mee naar 
buiten en deel je ideeën en materiaal 
met andere collega’s. Geef je op voor 
het congres in 2017.

Marleen Van Strydonck 
Congrescoördinator

Goed nieuws / slecht nieuws

Sinds 10 juni is het nieuwe Zwin Natuur 
Park, internationale luchthaven voor 
trekvogels, geopend met een gloed-
nieuw bezoekerscentrum, een volledig 
heringericht natuurpark en een nieuw 
kijkcentrum. Het Zwin wordt hét natuur-
belevingspark voor het hele gezin.

Jammer genoeg zijn bij de vernieuwing 
een reeks lopende afspraken komen te 
vervallen, waaronder het recht op gratis 


