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aan elkaar worden geknoopt. Natuurlijk 
vergadert het bestuur ook over het geld 
en over de vraag hoe het NIBI meer le-
den kan krijgen. Het NIBI is een vereni-
ging met een omzet van een miljoen. 
Daar moet je veel voor DOEN.

Het bestuur bestond eind 2012 uit de 
volgende leden:

Tijdens de Algemene Vergadering van 
25 april 2012 werden Prof. dr. Stanley 
Brul (voorzitter), Drs. Bas Reichert 
(vicevoorzitter), Drs. Harm Jaap Smit 
(penningmeester) en Prof. dr. ir. Rudy 
Rabbinge herkozen voor een volgende 
periode.
 
Op het NIBI bureau werkten we met 
z’n achten. Drs. Gert van Maanen 
(hoofdredacteur), drs. Jeroen Scharroo 
(redacteur) en Maartje Kouwen, MSc 
(redacteur) maakten samen Bionieuws. 
Ze werden voor de vormgeving op free-
lancebasis bijgestaan door Annemarie 
Roos. Ook in 2012 werden weer twintig 
edities met nieuws uit de weten-
schap, uit het onderwijs en uit beleid 
bij de leden thuisbezorgd. Maartje 
en Jeroen werkten in 2012 extra 
mee aan het Biologie Plus-blad voor 

Als ik 2012 voor het NIBI moet type-
ren, dan komt vooral bij me boven dat 
het een jaar was van snel denken, snel 
organiseren en uitvoeren. DOEN kan 
met hoofdletters boven het jaar worden 
geschreven, of, voor de leden die meer 
van gezegden houden: niet lullen maar 
poetsen. Als je de statutaire taak van 
het NIBI wilt uitvoeren is er niet veel 
tijd om lang te praten. Overal moet in 
deze pittige tijden het belang van de 
biologie naar voren worden gebracht. 
Dat kan alleen door een sterke ver-
eniging met veel leden, met gedreven 
vrijwilligers in commissies en in het 
bestuur en enthousiast personeel. 
Om veel leden te binden hebben we 
ook in 2012 weer volop geïnvesteerd, 
vooral in Bionieuws. Om meer leden te 
krijgen moet je werven. Dat is in 2012 
bijzonder goed gelukt in samenwerking 
met het Landelijk Overleg Biologie 
Studenten (LOBS). Meer dan driehon-
derd eerstejaars biologiestudenten 
werden lid. Volgend jaar gaan we voor 
de duizend. In dit jaarverslag volgt een 
overzicht van het werk dat de vereni-
ging in 2012 heeft verzet, met zoveel 
mogelijk cijfers over de diverse activi-
teiten. Maar nu eerst de formele stand 
van zaken bij het NIBI.   

NIBI
De ledenstand is de moeite waard om 
de revue te laten passeren. Eind 2012 
had het NIBI 5801 leden, in 2011 stond 
de teller op 5678. Daarnaast waren er 
141 abonnementen op Bionieuws. Als je 
alleen naar deze gatallen kijkt, lijkt er 
niets aan de hand, maar als je preciezer 
kijkt vallen een paar zaken op. Eind 
2012 waren er 1390 studenten gratis 
lid, het jaar daarvoor 1160, dat ver-
klaart direct de hogere totaalstand van 
2012. De opleidingen biologie betalen 
voor dit lidmaatschap een klein bedrag 
aan het NIBI. De bedoeling van deze 
regeling was dat studenten die afstude-
ren lid zouden blijven. Die systematiek 
werkt niet goed. Vandaar dat we in 
2012 hebben besloten om de regeling 
af te bouwen en alleen nog te werken 
met de mogelijkheid voor studenten 
om zelfstandig lid te worden van het 
NIBI voor 20 euro per jaar, tot en met 
het jaar waarin ze 26 worden. Samen 
met de studieverenigingen biologie 

werd campagne gevoerd met folders 
en extra exemplaren van Bionieuws. De 
Utrechtse Biologen Vereniging (UBV) 
was in 2012 koploper werving met meer 
dan honderddertig aanmeldingen. In 
totaal zijn er nu 322 studenten lid via 
deze regeling. Alles bij elkaar is het 
aantal zelf betalende leden gedaald 
van 4518 naar 4411. Dat is geen gun-
stige ontwikkeling. Alle zeilen zullen 
bij moeten om de stijgende lijn weer te 
pakken te krijgen in 2013. Vooral sa-
menwerking met de studieverenigingen 
wordt heel belangrijk voor het NIBI. 
Ook ledenwerving via NIBI-activiteiten 
alleen bedoeld voor leden is een optie.
  
Het NIBI-bestuur vergaderde in 2012 
vijf keer. De bestuursvergaderingen 
gingen over het implementatieplan 
Nieuwe Biologie, over de mogelijkheid 
om bedrijven aan het NIBI te binden 
en over de enorme hoeveelheid activi-
teiten. Doordat de bestuursleden een 
grote diversiteit van achtergronden 
hebben, kunnen uitdagingen van alle 
kanten worden bekeken en netwerken 

het basisonderwijs, omdat Karianne 
Djoyoadhiningrat-Hol, MSc verlof had 
om een prachtige dochter op de wereld 
te zetten. Buiten haar verlofperiode 
was Karianne eindverantwoordelijk 
voor alle projecten in het basison-
derwijs, denk daarbij aan het nieuwe 
Biologie Plus School teamtrainingspro-
gramma en de conferentie voor het ba-
sisonderwijs met het thema Binnenste 
Buiten, op expeditie in de klas. Drs. 
Tycho Malmberg was in 2012 eind-
verantwoordelijk voor projecten 
in het voortgezet onderwijs. Het 
project Profielwerkstukken voor TTI 
Groene Genetica met de titel PLANT, 
no plants, no life was een bijzonder 
hoogtepunt. Tycho heeft in de zo-
merperiode ook hard gewerkt aan het 
maken van de Basisklapper en heeft 
taken van Karianne overgenomen tij-
den haar verlof. Hij was, samen met 
het organisatieteam, ook weer eind-
verantwoordelijk voor de  26e NIBI-
onderwijsconferentie met het thema 
Bescherm Jezelf .  
Dr. Ingeborg Scheurwater had de 
verantwoordelijkheid voor arbeids-
marktonderzoek, carrièreadvies en 
arbeidsmarktvoorlichting en de coördi-
natie van de activiteiten van Innovatie 
Centra Academisch Bètaonderwijs 
(ICAB). Daarnaast voerde zij het 
secretariaat van het Landelijk 
Overleg Studieadviseurs Biologie en 
Biomedische Wetenschappen. Zij was 
ook betrokken bij het maken van het 
Implementatieplan Nieuwe Biologie 
en het Overleg Hoger Onderwijs 
Biowetenschappen en is in 2012 lid 
geworden van de werkveldcommissie 
van de opleiding Bos- en Natuurbeheer 
(WUR).
Rina van Rooijen was verantwoordelijk 
voor de ledenadministratie en voor de 
financiële administratie. Verder be-
heerde zij de vergaderruimtes. 

Drs. Leen van den Oever voerde de 
directie van het bureau en was vooral 
actief in de externe communicatie en in 
een grote diversiteit van commissies en 
overlegplatforms. Hij was ook hands-
on bezig met de organisatie van de 
training Kennismaken met Vernieuwde 
Biologie voor biologiedocenten en het 
schrijven van het Implementatieplan 
Nieuwe Biologie. 
Alle medewerkers waren actief bij aller-
lei extra activiteiten op het bureau, va-
riërend van het vullen van enveloppen 
tot het beantwoorden van de telefoon, 
het aan de gang houden van de syste-
men, het bijhouden van de website 
en het schoonhouden van de winkel. 
Een klein flexibel team, dat 24/7 klaar 
staat voor de biologie. Daar mag een 
vereniging trots op zijn.

Een overzicht 2012 van DOEN of niet 
lullen maar poetsen 
Als je naar artikel 1 en 2 van de statu-
ten kijkt, moet er veel worden gedaan 
om aan de verenigingsdoelstelling 
te voldoen. Hieronder een beknopt 
overzicht van wat we in 2012 hebben 
gedaan om de doelstellingen waar te 
maken. 

1. De vereniging ontleent haar 
doelstellingen aan de waarde die 
de biologie vertegenwoordigt in de 
maatschappij. De biologie draagt 
onder andere bij aan oplossingen op 
gebied van voedselbeschikbaarheid, 
voedselveiligheid, gezondheid, 
duurzaamheid, natuurbeheer, 
natuurontwikkeling, behoud van 
biodiversiteit en management van 
kringlopen. Biologen dragen bij in 
het onderzoek, het onderwijs, de 
adviespraktijk, de bedrijvigheid en 
het beleid.

2. De vereniging heeft ten doel het 
behartigen van de belangen van 
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Koud en oud. Al zeshonderdduizend jaar 
geleden splitsen ijsberen zich af van de 
bruine beren, toont nieuw onderzoek aan 
nucleair dna (Science, 20 april). IJsberen 
blijken daarmee vijf keer ouder dan tot 
nu toe op basis van hun mitochondriaal 
dna werd aangenomen. Ten tijde van de 
afsplitsing halverwege het pleistoceen 
bereikte de omgevingstemperatuur al 
een dieptepunt. IJsberen hoefden zich 
dus niet aan te passen aan plotselinge 
koude omstandigheden, zoals eerder werd 
gedacht, maar hadden lang de tijd om te 
wennen aan arctische condities. Of ze zich 
ook binnen korte tijd kunnen aanpassen 
aan een snel warmer wordend klimaat is 
daardoor volgens de onderzoekers maar 
de vraag.

Vlees en melk, goed voor elk

De heilzame gevolgen van vlees voor menselijke evolutie zijn 
nauwelijks te onderschatten. In Plos One (18 april) vertellen 
Zweedse onderzoekers nog eens over de eerste jagende mensen, 
die moesten leren communiceren, plannen en werktuigen ma-
ken. Consumptie van dierlijke eiwitten zorgde dat mensenher-
sens zich voldoende konden ontwikkelen om al die taken aan te 
kunnen. Heel gunstig, want de nieuwe cognitieve functies kwa-
men ook op andere terreinen goed van pas.
Nieuwer is de Zweedse conclusie dat mensenmoeders dankzij 
hun vleesconsumptie maar relatief kort hun baby’s hoeven te 
zogen. Zuigelingen van soorten die vlees eten, zoals de mens, 
blijken zeer rap ontwikkelende hersenen te bezitten. Voor bij-
voorbeeld de  minder vlees consumerende chimps geldt dit niet: 
zij moeten tot wel vijf jaar met melk drinkende jongen rondzeu-
len. De onderzoekers stellen jonge vega-moeders die direct hun 
tofuburgers willen inruilen voor biefstukken wel gerust: hun 
model betreft de evolutie en zegt niets over een hedendaags 
dieet.

Jeroen Scharroo
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De eencellige  Collodictyon triciliatum 
is op basis van zijn dna niet in te de-
len bij een van de bestaande eukary-
ote supergroepen, maar vormt een 
afzonderlijke fylogenetische tak. Dat 
concluderen onderzoekers van de 
universiteit van Oslo in een binnen-
kort te verschijnen artikel in het blad 
Molecular Biology & Ecology. Het orga-
nisme ontstond ongeveer een miljard 
jaar geleden en staat daarmee waar-
schijnlijk zeer dicht aan de basis van 
de tree of life van eukaryoten.
De wetenschappers sequensten de 
genen van het 18S en 28S ribosomale 
dna, alsook een groot aantal nucle-
aire genen van het organisme. In to-
taal leverde dat 124 genen op, samen 
27.638 aminozuren lang. Na vergelij- 
king met de erfelijke informatie van 
andere organismen concluderen de 
Noren dat Collodictyon in fylogene-
tische termen dichtbij de vork van 
Unikonta en Bikonta geplaatst dient 

te worden. Die twee groepen vormen 
een basisindeling van de eukaryoten 
en zijn terug te voeren op het onder-
scheid tussen één of twee flagellen. 
Unikonta, organismen met één 
flagel, beslaan de fungi, amoeben,  
en dieren – de mens bijvoorbeeld 
heeft spermacellen met één flagel. 
Bikonta zijn organismen met twee 
flagellen: planten, algen en excavata 
– eencellige parasieten en andere  
vrijlevende vormen. Collodictyon 
heeft vier flagellen.

‘Dit kan inderdaad een hele nieuwe 
groep zijn’, bevestigt NCB Naturali-
sonderzoeker Erik van Nieukerken. 
Hij is een van de auteurs van het boek 
De Nederlandse Biodiversiteit uit 2010, 
dat de classificatie van organismen 
behandelt. Volgens Van Nieukerken 
vormen 124 genen een zeer redelijke 
basis om een stamboom op te 
baseren. ‘Hoewel ik met en-
thousiasme een tweede publicatie 
van deze groep afwacht. Meer genen 
en meer soorten leveren bijna altijd 
een betere oplossing van je stam-
boom op. Ik sluit bijvoorbeeld niet uit 
dat deze soort later alsnog tot de ex-
cavaten gerekend zal worden.’
Ook VU-hoogleraar dierecologie en 

evolutiebioloog Nico van Straalen 
beaamt dat Collodictyon een bijzon-
dere vondst is. ‘De auteurs hebben 
veel moeite gedaan om de bijzondere 
afstamming van deze soort aan te 
tonen.’ Hij wijst ook op de bijzondere 
morfologie van Collodictyon: behalve 
zijn vier flagellen heeft hij pseudopo-
dia, waarmee ook amoeben voedsel 
vergaren. Hij heeft een soort van 
deuk in zijn lichaam en dezelfde in-
tracellulaire structuur als excavaten. 
Van Straalen: ‘Hij heeft dus uiterlijke 
kenmerken die lijken op kenmerken 
uit verschillende andere groepen. Ik 
veronderstel dat hij heel vroeg is 
ontstaan na de eerste eukaryoten en 
daarna een hele eigen evolutionaire 
lijn heeft gevolgd, los van alle andere 
groepen.’
De soort is tot nog toe op slechts één 
plaats in de wereld gevonden: in het 
slib van het Noorse meer Årungen, 30 
kilometer ten zuiden van Oslo. Collo-
dictyon is 30 tot 50 micrometer lang 
en leeft van algen. Over de levens-
cyclus is niets bekend.
Volgens Van Nieukerken maakt de 
vroege aftakking de soort een inte-
ressant evolutionair studieobject. 
‘Zo’n groep aan de basis kan nieuwe 
inzichten opleveren, omdat we over 
dat deel van de stamboom nog niet 
veel weten.’ Van Straalen beaamt dat. 
‘Vlak na het ontstaan van eukary-
oten, een nieuw type bouwplan, zie 
je een grote waaier hele verschil-
lende levensvormen ontstaan. Die 
delen we nu in in een stuk of vijf su-
pergroepen, maar de inzichten daar-

over veranderen nog voortdurend. 
Eigenlijk is het heel raar dat we daar-
over nog zo weinig weten. Deze soort 
kan daar meer inzicht in bieden.’

Nieuwe toevoeging basis eukaryoten
eencell ige bl ijkt nauwelijks verwant aan bestaande groepen

Door Jeroen Scharroo

Een uiterst zeldzame    
eencellige opgediept van 
de bodem van een Noors 
meertje blijkt niet in 
te delen bij een van de 
bekende groepen eukary-
oten.

‘Eigenlijk is het heel raar dat 
we nog zo weinig weten over 
de indeling van de super-
groepen’
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Een Chinese eekhoorn dreigt 
de Nederlandse pluimstaartjes 
te verdringen. Tijd voor actie!

Pallas’ eekhoorn 
niet welkom 

De Limburgse gemeenten Weert en Leudal zijn 

de overlast van een groep exotische eekhoorns 

beu. Begin december zijn ze daarom samen met 

de Zoogdierenvereniging begonnen alle Pallas’ 

eekhoorns in hun gebied te vangen. De diertjes 

zullen de rest van hun leven in gevangenschap 

moeten doorbrengen, voornamelijk in Euro-

pese dierentuinen. 

De Pallas’ eekhoorn komt oorspronkelijk uit 

China. Hij belandde in Nederland nadat enkele 

exemplaren in 1998 waren ontsnapt uit een 

dierenhandel. De dieren hebben het hier prima 

naar hun zin: ze hebben zich voortgeplant en 

inmiddels leven er vijftig tot honderd exempla-

ren in Noord-Limburg.

De gemeenten ontvingen veel klachten over de 

eekhoorns. Ze knagen aan plastic leidingen en 

veroorzaken schade aan fruitbomen. Ook bren-

gen ze ziektes over en eten ze hetzelfde voedsel 

als de rode eekhoorns die al in het gebied leven. 

Die lopen daardoor risico verdrongen te 

worden, en dat willen biologen liever niet. 

Jeroen Scharroo

nieuws

Ze komen eraan!

Er groeit en bloeit maar weinig in de winter. Velden 

vol kleurige en geurende bloemen zijn nergens 

meer te bekennen. Maar onder de grond ligt al van 

alles klaar om straks omhoog schieten, zodra de 

eerste felle zonnestralen zich weer laten zien. No-

ten, zaden en bloembollen hebben hun eigen 

voedselvoorraad bij zich om straks te kiemen en te 

groeien. 

Niet elke bloem groeit even hard of op dezelfde 

manier. Dat proces kun je in klas mooi volgen! Verdeel de klas in groepjes 

en geef elk groepje andere bloembollen, bijvoorbeeld tulpen, narcissen, 

krokussen, hyacinten en blauwe druifjes. Vul een aquariumbak met aarde. 

Laat leerlingen de bollen half in de aarde zetten, met het puntje omhoog. 

Plant ze niet te ver van de rand, zodat ze ook het groeiproces van de wor-

tels goed kunnen volgen. Geef regelmatig water.

Laat leerlingen elke week het groeiproces beschrijven en natekenen op 

een observatieblad. Welke plantendelen kunnen ze benoemen? Welke 

bloemen groeien het hardst? Zijn er verschillen? 

Groep 3 + 4  | wekelijks 60 minuten |  Doel: inzicht in het groeiproces van planten 

Materiaal: aquariumbakken, potgrond, bloembollen, observatiebladen

doen!
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 Een strop-

das dragende 

koolmees in de sneeuw. 

Het is een van de prachtige 

plaatjes waarvoor de natuur 

zich goed leent in de winter. Trek 

er op een winterse dag met de klas 

op uit voor een natuurfotowed-

strijd. Door de zoeker van een lens 

bekijken leerlingen de wereld met 

heel andere ogen!   Voor inspiratie kun 

je een bezoek brengen aan de WNF 

Photo Award, een foto-expositie door 

natuurfotografen van 6 tot en met 18 

jaar, in het Haagse Museon. Of aan de 

naastgelegen Wildlife Photographer 

of the Year-tentoonstelling, waarin 

deze koolmeesfoto een eervolle ver-

melding kreeg in de jeugdcategorie.
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de biologie als wetenschap, van de 
biologie in het onderwijs, van de 
toepassing van biologische kennis 
in de meest uitgebreide zin, alsmede 
van de algemene maatschappelijke 
belangen van haar leden; zij 
bevordert het maatschappelijke 
verantwoordelijkheidsgevoel van 
haar leden, met name waar het gaat 
om de beroepsuitoefening en de 
consequenties daarvan.

De biologie als wetenschap
In 2012 heeft het NIBI zich intensief 
beziggehouden met het maken van een 
implementatieplan bij de verkenning 
Nieuwe Biologie, het kloppend hart 
van de life sciences. Het ministerie 

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
heeft dit werk ondersteund met een 
subsidie. In december 2012 is de eerste 
conceptrapportage opgeleverd. Het 
maken van een plan in tijden dat de 
geldkranen dicht zijn of dicht gaan lijkt 
vreemd. Toch is het nodig om klaar te 
zijn voor het moment dat de overheid 
besluit om weer te investeren in in-
novatie. Daarnaast kan een goed plan 
helpen om instellingsprofileringen 
concreet gestalte te geven. Biologie is 
de drijvende kenniskracht in zes van de 
negen topsectoren. Investeren juist in 
biologie lijkt daardoor voor de hand te 
liggen. 
Tijdens het maken van het implementa-
tieplan is in de opgerichte stuurgroep 

van gedachten gewisseld over de 
belangrijkste kansen en bedreigingen 
voor het onderzoek in de biologie in 
Nederland. De kansen komen vooral 
voort uit eerder gemaakte keuzen voor 
Nederlandse zwaartepunten in het 
biologisch onderzoek. Door die eerdere 
keuzen zijn er nu vijf zwaartepunten 
aan te wijzen in het onderzoek, waarin 
Nederland een toppositie in de wereld 
heeft. In die zin gaat het zeer goed 
met de biologie in Nederland, een 
beeld dat bevestigd wordt door de 
prima resultaten van de onderzoeks-
visitaties. De bedreigingen komen uit 
de hoek van opdrogende geldstromen 
door overheidsbezuinigingen en de 
populariteit van de biologie bij leer-

voor Biologie over het jaar 2012

lingen in het voorgezet onderwijs. Het 
aantal studenten stijgt en het aantal 
medewerkers blijft hoogstens gelijk. 
De onderwijslast neemt hierdoor toe en 
de beschikbare onderzoekstijd neemt 
daardoor af. Het implementatieplan 
laat zien hoe de situatie ervoor staat 
en laat zien hoe de problematiek kan 
worden opgelost. Investeren, kiezen 
en samenwerken zijn de trefwoorden 
waarlangs de actie moet gaan lopen. 
Uiteraard moet dat worden gedragen 
door de universiteiten. Het NIBI heeft 
zich ingespannen om bestuurlijk draag-
vlak te verwerven voor een goed plan.  

De biologie in het onderwijs
Als we het hebben over de biologie in 
het onderwijs bedoelen we tegenwoor-
dig de biologie in de hele onderwijs-
kolom, van basisschool tot en met de 
universiteit. Het NIBI heeft in 2012 
vooral activiteiten ontwikkeld voor het 
basisonderwijs, de bovenbouw van het 
voortgezet onderwijs en het universi-
taire onderwijs. Voor de komende jaren 
liggen er nog uitdagingen voor de on-
derbouw, het vmbo en het hbo. 

Onderwijs aan de universiteit
Het NIBI was in 2012 weer discipline-
coördinator van het door het ministerie 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
ondersteunde project InnovatieCentra 
Academisch Bètaonderwijs (ICAB). Dit 
project is gericht op het verbeteren van 
het studierendement in het universitair 
onderwijs. Studierendement is onder 
andere te verbeteren door de instro-
mende studenten beter op de hoogte 
te brengen van wat ze te wachten staat 
op de universiteit, het uitwisselen van 
best-practices over het onderwijs zelf, 
maar ook door het voor studenten dui-
delijk in beeld brengen welke keuzen 
ze moeten maken om de gedroomde 

baan na de studie te bemachtigen. 
Het voorkomen van verkeerde keu-
zen kan per student zomaar een jaar 
tijdwinst opleveren. In het kader van 
ICAB werd een groot aantal activitei-
ten georganiseerd met het doel om 
betere aansluiting van onderwijs en 
arbeidsmarkt te realiseren. Tijdens de 
conferentie Matchmaking in 2011 dis-
cussieerden de 90 deelnemers over het 
verbeteren van de match tussen bio-
bedrijven en universitaire opleidingen. 
Tijdens de follow-up van conferentie 
Matchmaking in 2012 werd door 14 
deelnemers heel praktisch gesproken 
over samenwerking tussen universitei-
ten en de veredelaars en Plantum NL.
De kwaliteit van de instroom van stu-
denten verbeteren was het doel van de 
14 deelnemers aan de workshop VO-WO 
Boot Camp. Tijdens het symposium 
Onderzoek van Onderwijs werkten de 
21 deelnemers aan optimalisatie van 
Bacheloronderwijs door het uitwisselen 
van best practices. In de workshop 
Onderzoek van Onderwijs werkten de 26 
deelnemers aan andere manieren om de 
kwaliteit van vooral het bachelor on-
derwijs te verbeteren. Uitwisseling van 
efficiënte practica kwam aan de orde 
bij de 16 deelnemers aan de workshop 
Vitaal Practicum, die werd gevolgd door 
een symposium met 26 deelnemers in 
Nijmegen. Een LinkedIn-groep Vitaal 
Practicum Biologie werd opgericht. 
De 11 deelnemers aan het symposium 
Doelgericht Kiezen formuleerden aan-
bevelingen die tijdens de workshop 
Studieloopbaanontwikkeling tijdens 
de bachelor werden bediscussieerd. 
De 25 deelnemers overlegden over de 
beste manier om studenten daarbij te 
ondersteunen.
Al het overleg heeft geleid tot mooie 
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resultaten in afstemming, uitwisseling 
en gezamenlijke aanpak van proble-
men. Gezien de enorme onderwijsuit-
daging die er is in de biologie, veel 
studenten en relatief weinig docenten, 
bleek iedere vorm van leren van elkaar 
voor de deelnemers welkom. Gelukkig 
heeft het ministerie van OCW besloten 
om ICAB ook in 2013 te subsidiëren. 

De hogeschool
Het NIBI werkte mee aan het project 
Codename Future. Daarin werden 10 
casussen over biodiversiteit en natuur 
opgeleverd voor de tweedegraads lera-
renopleiding 

Voortgezet onderwijs 
Het jaar 2012 begon met de NIBI-
conferentie Bescherm jezelf. De 
immunologie was aan de beurt en 
Ab Osterhaus was de eerste inleider. 
Het was voor het eerst volle bak met 
zeshonderd deelnemers en meer dan 
veertig stands met materiaal en nieuwe 
ideeën. De deelnemers konden kiezen 
uit een aanbod van vijftig lezingen, 
excursies of workshops gericht op de 
didactiek en op de nieuwe ontwik-
kelingen in de biologie. In het avond-
programma gaf Freek Vonk een zeer in-
houdelijke uitleg van zijn werk aan alle 
mogelijke natuurlijke gifstoffen. Het 
melken van een slang was daarbij een 
bijzondere gebeurtenis. De deelnemers 
waardeerden de conferentie met een 8.

In het voortgezet onderwijs stond 
2012 verder in het teken van de invoe-
ring van de vernieuwde examenpro-
gramma’s biologie in havo en vwo. De 
voorbereiding van docenten biologie 
werd door het NIBI serieus opgepakt 
met een trainingsprogramma van drie 
dagdelen. Acht trainers doorliepen een 
Train de trainer-traject onder leiding 
van Kerst Boersma en kregen een NIBI-
certificering. Vervolgens werden er op 
meer dan twintig locaties door heel 
Nederland veertig trainingen gehou-
den. Ruim vierhonderd biologiedocen-
ten namen in 2012 deel aan deze in-
tensieve kennismaking met Vernieuwde 
Biologie en kunnen daardoor voorbe-
reid aan de slag in augustus 2013.

Op verzoek van TTI-Groene Genetica 
werd het project PLANT, no plants, 
no life gemaakt. In het kader van een 
profielwerkstuk moesten groepjes 
havo- en vwo-leerlingen onderzoekers 
in de plantenwetenschappen helpen. 
Ze moesten vooral helpen de ingewik-
kelde onderzoeksverhalen te vertalen 
naar iets wat iedereen begrijpt. Op die 

manier moest duidelijk worden hoe 
belangrijk de plantenwetenschappen 
voor Nederland zijn. De leerlingen 
werden getraind door de redactie van 
Bionieuws in het schrijven van stuk-
ken en het afnemen van een interview. 
Verder kregen ze de opdracht om een 
reclamefilmpje te maken en dat te 
presenteren op het slotcongres van 
TTI-Groene Genetica. De winnaar werd 
het groepje met de sprekende aardap-
pels (zie YouTube, doorbraak in aardap-
pelveredeling). Zij gingen met Ipads 
naar huis.

Basisonderwijs
2012 was voor het NIBI het vijfde 
jaar van stelselmatige aandacht voor 
biologie in het basisonderwijs onder 
het label Biologie Plus School. Het 
was het jaar van erop of eronder in 
deze moeilijke markt. De strategie 
werd iets veranderd door uit te gaan 
van praktisch materiaal en vervolgens 
daaraan gekoppeld voor de liefhebbers 
een trainingsprogramma. De basisklap-
per met 56 lessen werd gelanceerd. 
De eerste vijftig bestellingen kwamen 
binnen. Een record werd gehaald op de 
conferentie Binnenste Buiten voor het 
basisonderwijs. Het aantal deelnemers 
kwam uit op 142, wellicht voor een 
deel verklaard door de aanwezigheid 
van Freek Vonk. De openingslezing 
werd verzorgd door Tycho Malmberg. 
In het Biologie Plus School-programma 
is de Nutsschool in Teteringen gestart 
met het driejarig traject tot certifi-
cering. Dit is de vierde school die er 
helemaal voor gaat om het bord op de 
deur te krijgen.

In 2012 is verder gezocht naar samen-
werking en partners in Biologie Plus. 
Samenwerking was er met NME natuur- 

en milieueducatie, Groen Gelinkt, TTI-
Groene Genetica, het Voedingscentrum 
en IVN. De eerste echte partner in 
Biologie Plus inclusief het hoofd-
sponsorschap van de conferentie 
Binnenste Buiten was de Natuurschool. 
Samenwerken om meer te bereiken 
in het basisonderwijs op gebied van 
natuur, voeding en gezondheid is de 
bedoeling van het partnerschap. We 
hopen in 2013 nog veel meer partners 
te betrekken bij de gezamenlijke aan-
pak en willen ook via de pabo’s aan de 
slag.

Heel zichtbaar in het basisonderwijs 
zijn het blad Biologie Plus en de elek-
tronische nieuwsbrief. Het blad werd 
in 2012 vier keer verzonden naar 9500 
leerkrachten, NME-ers, pabodocenten, 
studenten en overigen werkzaam in 
het basisonderwijs. De tweewekelijkse 
nieuwsbrief ging naar tweeduizend 
mailadressen.

De toepassing van biologische 
kennis in de meest uitge-
breide zin
Op steeds meer terreinen zien we de 
toepassing van biologische kennis 
in bedrijvigheid gestalte krijgen. Dat 
geeft uiteraard de uitdaging aan een 
beroepsvereniging om ook daar een 
rol te spelen. In 2012 zijn we druk 
geweest met de aansluiting van oplei-
dingen op de vraag uit de markt. Niet 
alleen op gebied van hoger onderwijs, 
maar ook in een adviesgroep voor het 
middelbaar laboratoriumonderwijs. 
Wat in 2012 niet erg wilde lukken is het 
realiseren van een bedrijvennetwerk 
rond de biologie. We zullen eerst een 
meerwaarde moeten ontwikkelen voor 
bedrijven, waardoor ze zich aansluiten 
bij het NIBI. Het algemene werk dat 
we doen is voor een individueel bedrijf 
blijkbaar geen reden om betalend lid 
te worden. In 2012 is het BioScience 
Forum gestopt. De gesprekken tussen 
de leden uit de universitaire wereld 
gaan door rond het implementatieplan. 
De gesprekken tussen de ondernemers 
en de wetenschappers proberen we op 
een andere manier weer van de grond 
te trekken in 2013.
We hebben wel deelgenomen aan 
diverse besprekingen rond de topsec-
toren. Het is daar vreemd dat er diverse 
human capital-agenda’s zijn die gaan 
over biologie in het onderwijs. Je zou 
denken dat er als vanzelf een vraag aan 
het NIBI zou worden gesteld. Helaas, 
de werkelijkheid is anders, het NIBI 
gaat er nu dus maar zelf op af.

De algemene maatschappe-
lijke belangen van haar leden
Het maatschappelijk belang van de 
leden kan op allerlei manieren vorm 
krijgen. In algemene zin werkt het 
NIBI aan een actueel beeld van de bi-
ologie: modern, onderzoeksgericht en 
maatschappelijk van belang. Dat lijkt 
te lukken, biologie is in en er is vraag 
naar biologen op allerlei gebied. 
Een ander belang dat het NIBI dient is 
het zorgen dat leden bij kunnen blijven 
in de snelle ontwikkeling van het vak. 
Dat gebeurt met Bionieuws. In 2012 
werden meer dan 25 spraakmakende 
biowetenschappers geïnterviewd 
en werden minstens twintig langere 
achtergrondverhalen gepubliceerd. 
De internationale vakliteratuur werd 
nauwlettend gevolgd en samengevat 
in meer dan tweehonderd artikelen 
over ontwikkelingen in biologisch 
onderzoek en vierhonderd korte be-
richten. Daarnaast maakte de redactie 
berichten over ontwikkelingen in het 
onderwijs, talrijke opiniestukken, 
aankondigingen, lesideeën en was er 
ruimte voor verstrooiing. In 2012 werd 
voor het eerst in het decembernum-
mer een jaaroverzicht met activiteiten 
in het komende seizoen opgenomen. 
Daarnaast kregen de biologiestudenten 
(LOBS) een vaste rubriek in Bionieuws.

Arbeidsmarkt Biologie
Studenten een overzicht geven van 
toekomstige banen en werkgevers 
en laten zien welke vaardigheden 
werkgevers uit verschillende sectoren 
belangrijk vinden is de kern van de 
NIBI-voorlichting over de arbeids-
markt. In 2012 gebeurde dit tijdens 
de mastervoorlichting in Groningen 
en op de Bijna Afgestudeerden Dag 

van de UBV in Utrecht, tijdens voor-
lichting aan eerstejaars in Utrecht en 
Wageningen, tijdens de Landelijke 
Masterdag Biowetenschappen geor-
ganiseerd door het LOBS en tijdens de 
Watch Your Future Carrièredag geor-
ganiseerd door de medisch biologen 
studievereniging Mebiose in Utrecht. 
Voor de Universiteit van Amsterdam 
verzorgde het NIBI een artikel in de 
beroepsoriëntatiegids Bio-synthese 
en postdocs tijdens het Life Sciences 
retreat van het PCDI (Postdoc Career 
Development Initiative) volgden 
een NIBI-workshop over solliciteren. 
Individueel carrièreadvies kregen dit 
jaar dertien NIBI-leden, zowel starters 
op de arbeidsmarkt als biowetenschap-
pers met werkervaring op zoek naar 
een nieuwe uitdaging. De informatie 
over arbeidsmarkt en carrière is ook 
te vinden op de website. In 2012 na-
men negen biowetenschappers deel 
aan de NIBI-cursus Management voor 
Promovendi en Postdocs.

En verder
Verder spreekt het NIBI mee als het 
gaat over ethiek in de biologie, over 
dual use van biologische kennis en nog 
veel meer. Het jaar 2012 was een vol 
jaar met veel werk. Ondanks het vele 
werk is het NIBI nog niet klaar. In 2013 
gaat het NIBI door met beïnvloeden 
van beleid, trainen van de mensen die 
het moeten doen, voorbeelden geven 
van hoe het kan, zorgen voor samen-
werking en nog veel meer. Dat gebeurt 
met de instelling dat we vooral moeten 
DOEN: niet lullen maar poetsen.

Leen van den Oever
directeur

Vervolg jaarverslag 2012

met o.a.

Freek Vonk, 
Slangenexpert (IBL)

5e Conferentie Biologie Basisonderwijs
Vrijdag 23 november 2012
Locatie: Congrescentrum de Werelt,
Westhofflaan 2, 6741 KH Lunteren
Vroegboekprijs: 149 euro (na 1 oktober 174 euro)

Foto: Joris van Alphen
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