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Laten we het jaar eens doorlopen.
In januari begint het zoals gebruikelijk met de NIBI-conferentie voor de
bovenbouw havo en vwo. Het thema
was deze keer Hormonale en neurale
regeling. Er waren workshops over
herinnering, maar ook over regeling bij
koude. Je ziet het beeld voor je, naar
de conferentie en bibberen in een echt
ijsbad. Met zevenhonderd deelnemers
was het een gezellige drukte. De waardering voor de conferentie kwam uit op
een acht. Tijdens de conferentie was
de Studiespecial Biologie beschikbaar.
Een voorlichtingskrant voor leerlingen
van het havo en vwo over studierichtingen en over beroepen die na de studie
biologie bereikbaar zijn. De 15.000 beschikbare exemplaren vonden snel hun
weg naar de aanwezige docenten.
De NIBI-conferentie is niet de enige
actie in januari. In het eerste nummer
van Bionieuws werden onder de kop
‘Arbeidsmarkt biologen kleurt rood’
resultaten gepresenteerd van het grote
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Toelichting bij het financiële verslag
2016 is voor de vereniging financieel afgesloten met een kleine plus.
Het bestuur stelt voor om de onverdeelde winst van 3143 euro toe te
voegen aan de algemene reserve.
In de winst- en verliesrekening valt
op dat de meeste inkomsten op
het niveau van de begroting lagen.
Alleen bij de NIBI Academie is de
opbrengst niet conform begroot. Dit
komt voornamelijk door het uitvallen van één training. Het trainingsaanbod in de NIBI Academie wordt
uitgebreid en er wordt gezocht
naar partners. De opbrengst in het
voortgezet onderwijs was hoger
dan begroot, voornamelijk door het
opleveren van een lessenserie over
planten. De contributie leverde ook
meer op dan begroot.
Bij de kosten van de omzet vallen
alleen de hogere kosten bij
Bionieuws op. Die worden zeker
niet veroorzaakt door hogere
productiekosten. De redactie en
de uitgever zitten daar bovenop.
De meerkosten zitten in het
inzetten van een freelancer om een
zwangerschapsverlof op te vangen.
De andere meerkosten zitten in de
viering van het 25-jarig jubileum
van Bionieuws.
In de kosten valt op dat de perso-

Kostprijs van de omzet
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Jonge honden en
biologen met passie

Oud-hoofdredacteur Jos van den
Broek over de fax en de knipselmap
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havo/vwo-editie 2016

Homo- of heteroseksueel
persoon is een mythe

Hogescholen

Lekker hapje zus of
broer
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CAH Vilentum Almere

Zwarte weduwe eet het liefst kleinere
familieleden
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Avans Hogeschool Breda
Fontys Hogeschool Eindhoven

10 Op de fiets naar de
11 drukker
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Hanzehogeschool Groningen
HAS Hogeschool Den Bosch/Venlo

8
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Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
HZ University of Applied Sciences

Oud-redacteuren kijken met weemoed terug op 25 jaar Bionieuws

15 Aantal biologiestudenten
bereikt limiet
Bionieuws analyseert eeuw aan onderwijsgegevens
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Weerstand tegen overname Monsanto

voortaan via de NIBI-website, maar
ook om inhoudelijke samenwerking.
Inhoudelijk proberen we samen op te
trekken om NWT-onderwijs in de basisscholen te verbeteren. In dat kader
was het feest in maart. Op maandag 21
maart werd basisschool De Werkschuit
in Zwolle gecertificeerd als de zevende
Biologie Plus School. Op de zaterdag
daarvoor, in een conferentie van de
Stichting Innovatie van Onderwijs in
Bètawetenschappen en Technology
(IOBT, mede-opgericht door het NIBI)
kwam de positie van de exacte vakken
in het hele onderwijs maar speciaal ook
in het vmbo aan de orde. Bionieuws
publiceerde over de volle breedte van
de biologie, variërend van het minimale
aantal genen van een bacterie tot het
verhelpen van aangeboren staar.
In april was het NIBI niet alleen
de uitgever van Bionieuws, maar
ook van het boek Bouwstenen
voor Begripsontwikkeling in het
Biologieonderwijs geschreven door

Kerst Boersma. Iedereen weet dat het
NIBI zeer betrokken is bij goed onderwijs. De vraag is altijd: wat is goed onderwijs? Goed onderwijs heeft te maken
met van alles, maar zeker ook met begripsontwikkeling. De speurtocht van
Kerst Boersma in het land van begripsontwikkeling is voor alle mensen in het
onderwijs zeer de moeite waard.
Als je het jaar zo doorloopt, merk
je dat het een en al actie was. Op
vrijdag 27 mei vond de derde NIBIconferentie voor vmbo en onderbouw
havo en vwo plaats in Lunteren. Het
thema Biodiversiteit en Evolutie heel
praktisch kwam terug in maar liefst 36
workshops, lezingen en buitenexcursies. ‘s Ochtends sprak de bionische
vrouw Ylva Poelman over biomimicry
en wat mensen kunnen leren van de natuur als het gaat om oplossingen voor
technische uitdagingen waar mensen
mee te maken hebben zoals energie- en
materiaalbesparing. En in de avond gaf
paleontoloog Anne Schulp een inkijkje

in de opgraving en het onderzoek naar
de T. rex die in het najaar te bewonderen was in Naturalis. Bijna 350 mensen
deden op de een of andere manier mee.
Ruim 270 docenten meer dan 30 workshopgevers en tientallen standhouders
op de informatiemarkt waren van de
partij. Bionieuws had in deze periode
naast nieuws uit de wetenschap ook
nieuws over dierproeven: ‘Beoordeling
lijkt soms op een tombola’ en de trendanalyse biotechnologie: ‘Verouderde
wetgeving en ethiek kunnen niet uit de
voeten met de technologische omwenteling’.

1.4
1.5
1.6

AGROGIG ANT ZOU T E VEEL MACHT KR I JGEN OVER VOEDSEL PRODUC T IE
Door Korné Versluis

Vaste activa:
Materiële vaste activa
Financiele vaste activa
Totaal vaste activa
Vlottende activa:
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen
Totaal vlottende activa
Balanstotaal (activa)

15,780
40,394

Landbouw, wetenschap
en milieubeweging zijn
bezorgd over mogelijke
overname van Monsanto
door Bayer.

14,420
39,475
56,174

136,902
353,234

53,895
218,529
383,245

490,136
546,310

Monsanto maakte op 14 september
bekend dat het akkoord gaat met een
overnamebod van 66 miljard dollar
van het Duitse chemieconcern Bayer.
Daarmee kwam een eind aan een
half jaar van onderhandelen over de
voorwaarden van de overname. De
fusie moet nog wel goedgekeurd worden door mededingingsautoriteiten
in Europa en de Verenigde Staten.
Een bonte coalitie van landbouworganisaties, plantenveredelaars, onderzoekers en milieuclubs is bezorgd
over de overname. Het bedrijf zou te
veel macht krijgen over de voedselproductie en innovatie in de weg
staan.
‘Als je denkt dat het niet nog erger
kan, dan gebeurt dit’, reageerde de
Amsterdamse hoogleraar plantenfysiologie Michel Haring bij actualitei-

tenprogramma Een Vandaag. ‘De diversiteit op het platteland en op je
bord gaan er op deze manier echt
aan.’ Haring is zeker niet de enige die
er zo over denkt. Wetenschappers,
landbouworganisaties en politici reageerden bijna unaniem negatief op
het voornemen. Landbouworganisatie LTO liet bijvoorbeeld weten dat ze
tegen de fusie is, omdat het de concurrentie op de zadenmarkt zal verstoren en daarmee zal zorgen voor
hogere prijzen voor zaaigoed. Akkerbouwer en LTO-voorman Joris Baecke
denkt ook dat de overname van veredelaar Monsanto door chemiereus
Bayer ervoor zal zorgen dat er minder
gewassen ontwikkeld worden die af
kunnen met minder bestrijdingsmiddelen.

Tegengeluid
Een tegengeluid komt van de Wageningse onderzoeker plantenveredeling Maarten Jongsma. Hij vindt het
slechte imago van Monsanto onterecht. ‘Ze hebben zeker in ontwikkelingslanden veel goeds gedaan. Dat
bijna de hele wereld Bt-katoen van
Monsanto verbouwt, komt niet omdat ze dat bedrijf aan winst willen
helpen, maar omdat Monsanto zorgt

dat boeren meer verdienen.’
Voor zijn eigen omzet is de overname
overigens geen goed nieuws, denkt
Jongsma. Bayer is eigenaar van het
Nederlandse groentenveredelingsbedrijf Nunhem en betaalt mee aan verschillende onderzoeksprojecten bij
Nederlandse instituten en universiteiten. Jongsma denkt dat dat verandert als Monsanto de leiding krijgt in
het onderzoek. ‘Ik verwacht dat ze
dan minder mee zullen doen met Nederlandse onderzoeksprogramma’s
zoals ook na de overname van De Ruiter Zaden door Monsanto is gebeurd.
Ze doen nu al veel in eigen huis, en
als ze willen samenwerken met universiteiten, zullen ze eerder voor
Amerika kiezen.’
Hans Dons, oud-directeur van onderzoeksbedrijf Keygene, is niet bang
voor de toekomst van Nederlandse
groenteveredelaars zoals Bejo, Enza
zaden en Rijk Zwaan. Dons: ‘Toen de
Nederlandse veredelaar De Ruiter
werd overgenomen door Monsanto in
2008 maakten veel mensen zich zorgen. Dat bleek achteraf onnodig.’ De
overgebleven familiebedrijven lijken
eerder geprofiteerd te hebben van de
overname. ‘Om innovatief te zijn,
hoef je echt niet zo groot te zijn.’

Bovenop de Biologie
Laatste kans op gratis kaarten (pagina 6)

Dat wil niet zeggen dat er volgens
hem geen risico’s kleven aan de overname. Bayer zal na de overname nog
meer gewicht in de schaal leggen in
Brussel en daar waarschijnlijk pleiten voor ruimere mogelijkheden om
nieuwe plantenrassen te patenteren.
‘De overname heeft macht en geld als
voornaamste drijfveren, en dat zijn
niet de beste drijfveren als het gaat
om de wereldvoedselvoorziening.’

Geknipte groenten
De eerste Crispr-maaltijd ter wereld lag onlangs op het bord van
de Zweedse plantwetenschapper Stefan Jansson, stelt de Umea
Universiteit in een persbericht van 5 september. De hoogleraar
bewerkte met Crispr-cas9 het genoom van een kool, kweekte de
plant thuis op, en oogstte en bereidde vervolgens de groente.
De gelukkige tafelgenoot was een radioreporter van Radio
Zweden en op het menu stond tagliatelle met Crispry fried vegetables. Voor liefhebbers geeft de onderzoeker op zijn blog het
recept vrij.
Wie moeite heeft met het eten van ggo-voedsel hoeft zich geen
zorgen te maken; volgens Jansson behoort zijn groente strikt
genomen niet tot ggo’s, aangezien er alleen dna is weggeknipt.
De techniek biedt volgens hem legio mogelijkheden om ongewenste eigenschappen uit voedsel te weren. Ook Janssons kleinkinderen mochten later van het Frankensteinvoedsel proeven,
toont de plantwetenschapper op zijn blog. Zij vonden de groenten echter te bitter. Nog even blijven doorknippen dus.
Koen Moons
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24, 25 Maastricht University
26, 27 Universiteit Utrecht
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Studiespecial

Biologie
N

og dit jaar of volgend jaar
sta je voor de vraag: Wat ga
ik doen als ik mijn havo- of
vwo-diploma op zak heb? Je
kiest natuurlijk voor een studie die je
leuk of interessant lijkt, of voor een
studie die je later helpt bij het oplossen van problemen in de maatschappij. Ik kan me ook voorstellen dat je
nu al wilt weten of je na die studie
kans hebt op een mooie baan.
Als je meer wilt met biologie, dan
kun je in deze Studiespecial Biologie

antwoord krijgen op je vragen. Vrijwel alle hogere opleidingen biologie
vertellen iets over zichzelf. In die verhalen zie je direct dat biologie gaat
over het vinden van een therapie bij
allerlei ziekten, het zorgen voor voldoende veilig voedsel voor iedereen,
het tegengaan van klimaatverandering en het behouden van de biodiversiteit. Grote wereldproblemen vragen
om oplossingen. Je ziet in alle verhalen dat biologische kennis belangrijk
is bij het vinden van die oplossingen.

De Studiespecial Biologie biedt nog
meer. Studenten komen aan het
woord en vertellen wat ze leuk en
belangrijk vinden aan hun studie. Je
krijgt een prima beeld van alle mogelijke biologiestudierichtingen op
het hbo en aan de universiteit. Afgestudeerden vertellen over de baan
waarin ze zijn terecht gekomen. Door
die verhalen wordt pas echt duidelijk
wat een keuze voor biologie betekent.
Je krijgt een beeld van het echte werk
in de biologie in allerlei organisaties.

En dat is nog niet alles. Het Nederlands Instituut voor Biologie (NIBI),
de beroepsvereniging van biologen,
heeft in het afgelopen jaar een groot
onderzoek naar de arbeidsmarkt
voor biologen gedaan. De uitkomsten
daarvan maken duidelijk waar je na
een studie in de biologie terecht kunt
komen. De bedrijfsprofielen van de
bedrijven die mensen met biologi-

sche kennis nodig hebben, geven hier
ook een beeld van.
Het NIBI, de opleidingen en de bedrijven laten zien dat de biologie steeds
belangrijker wordt. Kiezen voor een
van de studierichtingen in de biologie is dus zo gek nog niet. O ja, voor
ik het vergeet, je kunt pas verder als
je een havo- of vwo-diploma hebt gehaald. Zet hem op!

Leen van den Oever
Directeur Nederlands Instituut voor Biologie
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In het bestuur werd in deze voorjaarsperiode gewerkt aan een brief aan de
politiek.
Op 23 juni werd de brief verstuurd naar
de vaste commissie voor Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap van de Tweede
Kamer. Het NIBI doet in de brief zeven
voorstellen gericht op verminderen van
valorisatiedruk, investeren in fundamentele wetenschap en investering in

Activa

Verstoppertje spelen is moeilijk in de
open oceaan. Toch valt deze groep neerkijker-vissen nauwelijks op. Neerkijkers
zijn meester in de camouflage dankzij
speciale schubben die gepolariseerd licht
reflecteren, waarmee ze vrijwel onzichtbaar zijn voor prooien en predatoren.
Fotograaf Iago Leonardo fotografeerde de
neerkijkers samen met een groep grijze
grombaarzen bij het Mexicaanse Contoyeiland. Dat leverde hem een plek op
als finalist in de competitie om de titel
Wildlife Photographer of the Year, die 18
oktober wordt uitgereikt. Alle winnende
foto’s zijn vanaf 21 oktober te bewonderen
in het Natural History Museum in Londen.

ARTEFACT

1.1
1.2
1.3

Al met al hebben we financieel een
mooi jaar gedraaid. Een jaar waarin
we veel hebben kunnen investeren
in: NIBI zet biologie op de kaart. In
de begroting is te zien dat we 2017
in dezelfde lijn willen voortzetten.
Een gering positief resultaat en
vooral veel doen aan ons doel. Ook
in 2017 geldt: NIBI zet biologie op
de kaart!

Terugblik op 25 jaar Bionieuws

Ander geslacht is niet per definitie
aantrekkelijker dan de eigen sekse

1

neelskosten lager zijn dan begroot.
Dat komt door de uitkeringen
uit het vangnet in het kader van
zwangerschapsverlof. De kosten
van huisvesting zijn ook fors hoger
dan begroot. In 2016 is de huur
van de huidige locatie opgezegd,
en dus wordt verhuizing van het
NIBI-bureau later dit jaar een feit.
Voor allerlei kosten die samenhangen met die verhuizing, zoals het
opleveren van de huidige locatie
en het versneld afschrijven van de
investeringen in de huidige locatie,
is een voorziening gevormd. De
dotatie aan de voorziening zit in de
kosten, de voorziening zelf staat in
de balans. De overige bedrijfskosten
zijn ook wat hoger dan begroot.
De reden daarvoor heeft iedereen
kunnen zien: de NIBI-website heeft
groot onderhoud gehad.

Jubileumkatern

foto Iago Leonardo/ Wildlife Photographer of the Year

In maart sloot Bionieuws haar serie af
over biologische veldstations waarin
uiteindelijk maar liefst 23 stations aan
bod kwamen. In aanloop naar het zilveren jubileum volgde een serie van tien
afleveringen waarin terug werd gekeken
op zaken die biologen 25 jaar geleden
bezighielden. Maart was zoals ieder jaar
ook de maand van het publiceren van
het jaarverslag. Ook de inschrijving van
de volgende NIBI-conferentie ging van
start. De tweede grote conferentie in
het jaar, met een uitgebreid programma
speciaal gericht op de docenten in het
vmbo en de onderbouw van havo en
vwo. In de tussentijd was er overleg
over samenwerking tussen het pabonetwerk en het NIBI. Het gaat om praktische samenwerking, de inschrijving
voor de conferentie loopt bijvoorbeeld

Realisatie
2015

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

Natuurlijk waren er in januari en gedurende de rest van het jaar diverse vergaderingen. Op initiatief van het NIBI
zijn dat bijvoorbeeld de bijeenkomsten
van het Overleg Hoger Onderwijs
Biowetenschappen (OHOB) en het
landelijk overleg studieadviseurs. Het
NIBI speelt ook een rol in het segment procestechniek en laboratorium
van de Stichting Beroepsonderwijs
Bedrijfsleven (SBB). Kwaliteit van
opleidingen en aansluiting van opleidingen op de arbeidsmarkt, zijn in dit
soort overleg aan de orde. Uiteraard
was er ook actie op administratief
gebied. In het begin van het jaar moet
het ledenbestand worden bijgewerkt
en moet de contributie binnenkomen.
Gelukkig hebben de meeste leden prima
meegewerkt aan het snel regelen van
de contributiebetaling.
Denk na het verhaal van januari niet
dat het dan klaar is. Februari is gewoon
weer een nieuwe maand met nieuwe
actie. In de NIBI Academie gaf Jan van
den Broek de training Presenteren.
Verder werd de training Biologie voor
Managers in het Erasmus MC afgerond.
Op basisschool De Panda werd de training Natuur, Wetenschap en Techniek
(NWT) training gegeven. Ook in februari waren er weer twee prachtige nummers van Bionieuws met koppen over
onderzoek aan infectieziekten en het
moleculair bewijs dat seks werkt.

voor Biologie over het jaar 2016
Winst- en verliesrekening
2016

Het tweede nummer van Bionieuws
in januari was een themanummer in
het kader van 150 jaar ecologie. Met
artikelen als: ‘Ecologie is 150 jaar jong’
en vooral ook in ‘Nederlandse toppers
in de ecologie’ werd een mooi beeld
gegeven van de vooraanstaande rol
die Nederlandse wetenschappers hebben in dit vakgebied. NIOO-directeur
Louise Vet wijst in het nummer op het
geheim achter de vooraanstaande rol:
‘Samenwerking is de grote kracht van
de ecologie’.
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NIBI is een actieve professionele organisatie met een duidelijk doel: NIBI
zet biologie op de kaart! Biologie op
de kaart zetten, daar moet je wat voor
doen. De speerpunten die we hebben,
richten zich op de leden, het onderzoek, het onderwijs, de bedrijven, de
politiek en het grote publiek. Op alle
fronten was er in 2016 actie en waren
er mooie resultaten.

NIBI-arbeidsmarktonderzoek onder
afgestudeerden. Veel biologen zijn
een jaar na afstuderen aan de slag en
verdienen een keurig startsalaris. Bijna
de helft van de respondenten had een
baan gevonden in de medische sector.
Tijdens de LOBS-masterdag (Landelijk
Overleg Biologie Studenten) werden de
resultaten gepresenteerd aan de aanwezige studenten. Carrièrevoorlichting
aan bachelor- en masterstudenten was
verderop in het jaar regelmatig aan de
orde.

bionieuws

Reserves en fondsen:
Kapitaal
Onverdeelde winst
Totaal reserves en fondsen
Kortlopende schulden:
Crediteuren
Overige belastingen en premies sv
Overige schulden
Overlopende passiva
Totaal kortlopende schulden
Voorzieningen
Balanstotaal (passiva)

kwaliteit van het onderwijs van basisschool tot en met de universiteit. De
eindrapportage van de visitatie van de
biologie opleidingen heeft zeker meegespeeld bij het opstellen van de brief.
De voorstellen van het NIBI hebben
wellicht een rol gespeeld bij het samen-

229,663
3,143

181,801
47,861
232,806

24,818
21,207
16,962
224,955

229,662
18,961
24,233
16,654
366,159

287,942

426,007

546,310

655,669

25,562

stellen van verkiezingsprogramma’s. Bij
een aantal partijen is doorgedrongen
dat fundamenteel onderzoek de basis
zou moeten vormen.
Het werd natuurlijk al eerder voorbereid, maar kort voor de zomer was

er de aankondiging van het 25-jarig
jubileum van Bionieuws. Daarnaast
zien we in Bionieuws voor het eerst
een advertentie voor een bijzonder
microscopenproject op de basisschool.
Door medewerking van de firma Neopta
heeft het NIBI de mogelijkheid om

trainingen microscopie te verzorgen en
microscopen ter beschikking te stellen.
Dan kwamen kort voor de zomer ook
nog de resultaten van een ledenenquête beschikbaar. Bionieuws en ledenvoordelen staan op het verlanglijstje
van de meeste leden en daarbij zo nu en

dan een nieuwsbrief.
In de zomer is er een paar weken
iets minder actie, zo lijkt het. Maar
de werkelijkheid is anders. De voorVervolg op volgende pagina
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Nog een hoogtepunt in september was
het online gaan van de vernieuwde
NIBI-website. Fris helder en to the
point kun je zeggen van de site. Op
29 september was er nog een soort
hoogtepunt: het versturen van de
brief over de opzegging van de huur.
Dan kun je niet meer terug. Het jaar
gaat door met trainingen in de NIBI
Academie, met een position paper van
de stichting IOBT over het vmbo en met
het eerste werk aan een Studiespecial
Biologie. Op 14 oktober vindt de eerste
Microscopietraining plaats. Er zijn
verder vergaderingen van de Landelijk
Adviescommissie Laboratorium onderwijs, van het Landelijk Overleg
Studieadviseurs Biologie en
Biomedische Wetenschappen en van
de raad van advies Aplied Science.
Bionieuws besteedt in oktober onder
andere aandacht aan de instroom van
studenten met de kop: Instroom eerstejaars studenten biologie veert op. 31
oktober is de volgende spannende dag
in het jaarprogramma. De inschrijving
voor de NIBI-conferentie Biologie van
het Allerkleinste gaat van start. Dit jaar
voor het eerst alleen voor leden. Het
loopt direct storm. Binnen twee dagen
is het maximum van 650 deelnemers
bijna bereikt.

Op 21 november loopt Corpus, reis door
de mens vol met deelnemers aan de basisschool-conferentie In Levende Lijve.
We tellen meer dan 350 deelnemers aan
de conferentie en aan de informatiemarkt. Een keur aan activiteiten wordt
aangeboden, van excursies tot workshops en uiteraard ook de reis door de
mens. In december wordt er nog meegewerkt aan de studentenconferentie
van het LOBS. NIBI is sponsor en stelt
ook ruimte in Bionieuws ter beschikking voor dit evenement. Bionieuws
besteedt op de valreep van het jaar nog
aandacht aan Mendel: De wet van de
erwt bestaat 150 jaar.
De eindejaarspuzzel waarmee de redactie het jaar traditiegetrouw afsluit,
kreeg dit jaar een record aantal inzendingen.

NIBI een actieve, professionele
vereniging
Met Leden
Wat is een vereniging zonder leden?
Het antwoord is duidelijk: niets! Dat
geldt ook voor het NIBI. We zijn dus
doorlopend op zoek naar nieuwe leden
die enthousiast zijn over de biologie en
die mee willen werken om aan iedereen
te vertellen wat de biologie kan, wat
de biologie doet en wat er binnenkort
nog meer gaat lukken. We hebben in
2016 een eerste stap gemaakt naar het
oprichten van een speakers-pool en
we roepen leden op om dingen te doen
voor de biologie. Docenten kunnen aan
de slag met de studiespecial en alle
leden kunnen reclame maken voor trainingen en conferenties.

17
7

Spieren en bewegen L.O.
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bereidingen voor Het jubileumfeest
van Bionieuws zijn in volle gang, de
organisatie van de conferentie voor het
basisonderwijs In Levende Lijve draait
op volle toeren en ook het programma
van de NIBI-conferentie in januari
moet klaar. Dan hebben we nog het
plan opgevat om te gaan verhuizen met
het NIBI-bureau. De huur opzeggen en
nieuwe ruimte zoeken voor een lagere
prijs is aan de orde.
In augustus gaat de actie volop door.
Een nascholingsbijlage in Bionieuws,
een interview met CRISPR-pionier
Jennifer Doudna in ons eigen lijfblad,
het in samenwerking met het LOBS
werven van eerstejaars studenten voor
het studentlidmaatschap en meer van
die zaken. Dan in september een prachtig hoogtepunt: het Bionieuws-feest
Bovenop de Biologie met medewerking
van Mike Jetten, Hans Clevers, Louise
Vet, Theunis Piersma, Marianne Rots
en Jennifer Doudna. Muziek, boekbesprekingen, columns: de feestgangers
kwamen niets tekort. Intussen was er
ook nog even een jubileumnummer
Bionieuws gemaakt.
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Meer leden is altijd het doel. Samen
met het LOBS is er hard gewerkt aan
ledenwerving onder studenten. Het
geven van ledenvoorrang bij de inschrijving voor conferenties heeft
leden opgeleverd. Het realiseren van
een kortingsbonnenboekje voor leden
wellicht ook.
In de loop van 2016 hebben zich 399
nieuwe leden aangemeld, een topjaar!
Voor 273 leden was het blijkbaar tijd
om te stoppen met het lidmaatschap.
Voor de helft ging het daarbij om
studenten die van studierichting veranderd zijn en daardoor stopten met
het lidmaatschap. Helaas zijn ook een
aantal leden overleden, biologen die
vaak een leven lang met enthousiasme
hun vak hebben uitgeoefend en erover
hebben verteld. Uit de verhalen blijkt
iedere keer maar weer dat je bioloog
bent voor het leven.
Alles bij elkaar genomen is het NIBIledennetwerk in 2016 groter geworden.
Eind 2015 stonden er 5078 betalende
leden in de administratie. Eind 2016
waren dat er 5204.
Met een bestuur
Bij het NIBI is in het bestuur gezocht
naar een brede vertegenwoordiging van
alle biologen: professoren, directeuren,
beleidsmedewerkers, docenten en studenten. Er wordt bij het voorstellen van
nieuwe leden voor het bestuur altijd
gezocht naar mensen uit disciplines
of werkomgevingen in de biologie die
nog niet vertegenwoordigd zijn. Het
is helaas in 2016 niet gelukt om de
genderbalans in het bestuur ook maar
iets de goede richting in te duwen. Het
bestuur blijft, met optimisme, doorzoeken.

Het bestuur heeft een brede blik op de
biologie. Het NIBI kan daardoor snel
schakelen en snel een fantastisch netwerk inzetten. In 2016 vergaderde het
NIBI bestuur vijf keer. De bestuursvergaderingen gingen onder andere over
de strategieontwikkeling binnen het
NIBI, de Wetenschapsagenda van de
overheid en de kansen en bedreigingen
van Ons onderwijs 2032. Uiteraard werd
ook aandacht besteed aan de activiteiten. Het bestuur besloot bijvoorbeeld
om in 2017 de Week van de Biologie te
organiseren. Het bestuur heeft verder
gekeken hoe we de financiën van de
vereniging nog beter duurzaam op orde
kunnen houden. In grote lijnen willen
we niet afhankelijk te zijn van subsidies en bijzondere opbrengsten. We
realiseerden ons dat een aantal kosten
vrijwel vast is. Dat geldt niet voor de
huisvestingskosten. Onze gedachte was
dat daar in de huidige tijd wellicht iets
aan te doen is. In het bestuur is gesproken over een mogelijke halvering van
die kosten.
Het bestuur bestond eind 2016 uit de
volgende leden:
Prof. dr. Stanley Brul (vz.)
Drs. Bas Reichert (vicevz.)
Drs. Harm Jaap Smit (penn.)
Drs. Leen van den Oever
(secretaris)		
Dr. Peter Bertens		
Dr. Roy Erkens		
Jeffrey Verhoeff		
Dr. Menno Wierdsma		
Dr. Ruben Kok		
Dr. Niek Persoon		
Prof. Dr. Bert Poolman
Ir. John van Ruiten		

2009
2009
1997
2001
2008
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2015

Tijdens de Algemene Vergadering van
14 april 2016 werd vastgesteld er geen
aftredende bestuursleden waren. Dit
door eerder aftreden van een aantal
bestuursleden. Het bestuur heeft
geen voorstel gedaan om leden aan
het bestuur toe te voegen. Daarmee is
de bestuurssamenstelling tijdens de
Algemene Vergadering niet gewijzigd.
Met het NIBI-Bureau
Het NIBI waren in de loop van het jaar
elf medewerkers actief (totaal steeds
ongeveer 6.0 fte).
De Bionieuws-redactie bestond uit drs.
Gert van Maanen (hoofdredacteur),
drs. Maartje Kouwen (eindredacteur),
drs. Jeroen Scharroo (redacteur tot 1

februari) en drs. Steijn van Schie (eindredacteur vanaf 8 februari). Zij maakten
samen 20 nummers van Bionieuws. Ze
Debby Heerkens –
werkten ook mee aan de online combiologiedocent en LO bevoegd,
municatie in het basisonderwijs en
op het Groene
Hart Rijnwoude
verleenden
eindredactionele
ondersteuning bij allerlei producties van het
NIBI. Heel bijzonder was de inzet van
de volledige redactie bij de viering van
25-jaar Bionieuws. Deze mijlpaal werd
Doelgroep:
gevierd
met het eerder genoemde jubidocenten onderbouw
leumsymposium
in Utrecht.
DeWerkvorm:
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je
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Kouwen in te vullen. Mariëlle
Materiaal:
Douma,
Collin Molenaar
en Anne op
powerpoint
komt beschikbaar
Boonman
liepen
stage.
www.nibi.nl
Het NIBI-bureau waren in de loop van
het jaar zeven medewerkers actief.
Dr. Ingeborg Scheurwater had de
verantwoordelijkheid voor het arbeidsmarktwerk van het NIBI. In 2016 ging
het daarbij vooral om de uitwerking van
het onderzoek onder afgestudeerden
met een respons van meer dan 700
personen. Daarnaast was er, carrièreadvies en arbeidsmarktvoorlichting.
Verder realiseerde ze de Studiespecial
Biologie voor havo en vwo. Zij voerde
ook het secretariaat van het Landelijk
Overleg Studieadviseurs Biologie
en Biomedische Wetenschappen
en het Overleg Hoger Onderwijs
Biowetenschappen en werkte mee aan

Escape the Classroom: een
bloedstollende workshop

de eerste kortingsbonnenactie voor
NIBI-leden.
Een selfie hier, een selfie daar. Op
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