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Resultaat bedrijfsvoering

Projecten en bureau
Bionieuws
Bijzondere lidmaatschappen
Conferenties
Arbeidsmarkt zaken
Contributie
Overig
Totaal

Toelichting bij het financiële verslag
De inkomsten in 2013 waren bijna
50.000 euro hoger dan begroot. De
extra opbrengsten zaten voornamelijk in de projecten. De opbrengsten
van Bionieuws waren weer lager dan
het jaar ervoor. Dat komt door de
verschuiving van abonnementen
naar volledige lidmaatschappen van
het NIBI inclusief Bionieuws en door
een tekort aan opbrengsten van advertenties.
De kosten waren in 2013 ruim 80.000
euro hoger dan begroot. Het grootste
deel van de meerkosten zat in de
projecten, vooral de investeringen in
het basisonderwijs blijken langzaam
tot rendement te komen. De conferentie draaide quitte, maar vooral het
blad Biologie Plus is niet in de zwarte
cijfers te krijgen. Dit heeft geleidt
tot het besluit om die communicatie

anders in te richten. Het effect daarvan is overigens pas in 2014 te zien.
De kosten voor Bionieuws waren hoger dan begroot. Dit heeft voor een
deel te maken met de toerekening
van niet-verrekenbare btw die wordt
verdeeld tussen de kostenposten.
In 2012 is minder toegerekend
aan Bionieuws en meer aan de post
conferenties. In de begroting voor
2014 is rekening gehouden met deze
btw-toerekening. Daarnaast is de
netto opbrengst uit projecten verlaagd naar 80.000 euro. De begroting
komt uit op een positief resultaat.
Daarvoor zijn diverse maatregelen
genomen, die op de algemene vergadering zullen worden toegelicht.
Het negatieve resultaat van 2013
wordt ten laste gebracht van de post
verenigings-kapitaal.
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Stamboom bloedcellen kan op de schop

laten we zien waar de investeringen
zijn gedaan. Daarnaast laten we zien
hoe we besluiten hebben genomen
om de investeringen tot rendement te
laten komen. Om te investeren moet
je geld hebben, en dat geld komt voor
een deel van de leden van het NIBI. De
contributie blijft de kurk waarop het
NIBI drijft. Een verdubbeling van het
aantal leden zou het drijfvermogen
sterk doen toenemen. Als ieder lid een
nieuw lid aanbrengt, is de verdubbeling
een feit en neemt de slagkracht van
het NIBI meer dan gemiddeld toe. Waar
die slagkracht toe leidt is in de rest van
dit verslag te lezen. Maar nu eerst de
formele stand van zaken bij het NIBI.
NIBI
Een vergelijking van de ledenstand
van eind december 2013 met die van
een jaar daarvoor laat een aantal
opvallende zaken zien. Na verwerking
van de 182 opzeggingen, gelukkig
minder dan in voorgaande jaren,
stonden er 5051 betalende leden in
de administratie. Eind 2012 waren er
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6e Conferentie Biologie Basisonderwijs
Vrijdag 22 november 2013
Locatie: Congrescentrum de Werelt,
Westhofflaan 2, 6741 KH Lunteren
Prijs: 149 euro (na 1 oktober 174 euro)
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11 & 12 januari 2013

5801 leden te zien in de administratie,
waarvan er overigens maar 4411 zelf
contributie aan het NIBI betaalden.
Voor het verschil van 1390 zorgden
de studentlidmaatschappen, betaald
door de universiteiten. We hebben in
2013 gekozen om te schakelen in de
sfeer van de studentlidmaatschappen.
In de afgelopen jaren werd steeds
duidelijker dat studenten na het gratis
lidmaatschap geen gebruik maken van
het mooie verlengingsaanbod. Dat
studenten lid zouden blijven, was het
eigenlijke doel van de regeling. Om
dat doel wel te bereiken is een nieuwe
regeling ontworpen. Alle studenten
kunnen nu zelfstandig lid worden van
het NIBI voor 20 euro per jaar tot en
met het jaar waarin ze 26 worden.
Het resultaat is dat er nu ruim 600
van dit soort lidmaatschappen in de
boeken staan. De studieverenigingen
biologie, verenigd in het Landelijk
Overleg Biologie Studenten (LOBS),
hebben goed bijgedragen aan dit
resultaat door ook in 2013 een
ledenwervingscampagne te voeren.
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Het NIBI-bestuur vergaderde in 2012
vijf keer. De bestuursvergaderingen
gingen over het Implementatieplan
Nieuwe Biologie en over de enorme
hoeveelheid activiteiten van het
NIBI. Het zal duidelijk zijn dat het
bestuur ook vaak over geld heeft
gesproken. Het hele bestuur en ook
de medewerkers van het bureau zijn
het jaar door op zoek geweest naar
nieuwe projecten, maar ook naar
mogelijkheden om minder uit te geven
zonder daarmee de slagkracht van het
NIBI te beschadigen. Een prachtig
voorbeeld van minder uitgeven en meer
bereiken is te zien op het NIBI-bureau.
Na tien jaar was het bureau aan een
flinke opfrisbeurt toe. Met vereende
krachten hebben de NIBI-medewerkers

in de zomerperiode, tussen het werk
door, een geheel nieuwe look tot
stand gebracht. Aantrekkelijk voor
vergaderingen en ook aantrekkelijk
voor partners in de biologie die bij het
NIBI kantoor willen houden.
Het bestuur bestond eind 2013 uit de
volgende leden:
Prof. dr. Stanley Brul (vz.)
Drs. Bas Reichert (vice vz.)
Drs. Harm Jaap Smit (penn)
Drs. Leen van den Oever
(secretaris)		
Prof. dr. ir. Rudy Rabbinge
Drs. John van der Willik
Drs. Sanne Sluimer		
Michiel Boekhout, MSc
Dr. Peter Bertens		
Prof. dr. Eddy van der Meijden
Prof. dr. Oscar Kuipers
Ir. Marjolijn Coppens
Saskia Kliphuis		

2009
2009
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2001
2000
2004
2008
2008
2008
2008
2013
2013
2013

Tijdens de Algemene Vergadering van
24 april 2013 werd drs. John van der
Willik herkozen voor een volgende
periode. Drs. Kees Pafort en dr. Maurice
Martens namen afscheid van het
bestuur, evenals Edwin van den Berg
MSc, de laatste wegens vertrek naar het
buitenland.
Op het NIBI-bureau werkten in heel
2013 acht vaste medewerkers (6.0 fte).
Drs. Gert van Maanen (hoofdredacteur),
drs. Jeroen Scharroo (redacteur) en
Maartje Kouwen MSc (redacteur)
maakten samen Bionieuws. Ze werden
voor de vormgeving op freelancebasis
bijgestaan door Annemarie Roos.
Ook geeft de redactie beginnende
wetenschapsjournalisten de kans. In
2013 liepen Jessica van der Wal, Sjors
van Broekhuizen en Krissie Lenting

stage bij Bionieuws. Zij werkten met
kortjes, berichten uit de wetenschap en
eenmaal een groot artikel mee aan de
twintig edities van 2013.
Karianne Djoyoadhiningrat-Hol, MSc
was in 2013 als Projectleider Biologie
Plus School verantwoordelijk voor
training van scholen en acquisitie
van partners en nieuwe scholen.
Hiervoor stond Biologie Plus School
onder andere op de tweejaarlijkse
NOT-beurs. Daarnaast voerde ze de
hoofdredactie van het blad en de
tweewekelijkse nieuwsbrief Biologie
Plus. Twee nieuwe scholen zijn in 2013
gecertificeerd tot Biologie Plus School.
Ook organiseerde ze de conferentie
voor het basisonderwijs Afvalbak Aarde.
Karianne zette zich daarnaast in om
social media in te zetten voor NIBI
en Biologie Plus School en begeleidde
meerdere stagiaires en vrijwilligers.
Drs. Tycho Malmberg was in 2013
eindverantwoordelijk voor projecten
in het voortgezet onderwijs. Hij
was samen met het organisatieteam
verantwoordelijk voor de 27e
NIBI onderwijsconferentie met het
thema Chaos in de klas. Met een
ander voorbereidingsteam zette
hij een nieuwe conferentie op voor
docenten in het vmbo en in de
onderbouw. Daarnaast verzorgde hij
trainingen in het basisonderwijs.
Met de Transplantatiestichting
en het Cluster Dierenwelzijn van
de Directie Dierlijke Agroketens en
Dierenwelzijn van het ministerie
van Economische Zaken sloot hij
samenwerkingsovereenkomsten om
deze onderwerpen op de kaart te zetten
in basis- en voortgezet onderwijs.
Daarnaast was hij actief als redacteur
onderwijs voor Bionieuws.

31 dec ‘13
*1000

Verkorte balans per
31 december 2012
1

% balanstotaal

31 dec ‘12
*1000

% balanstotaal

Activa

1.1
1.2

Vaste activa
Materiële vaste activa
Totaal vaste activa

26
26

4.6
4.6

22
22

5.4
5.4

1.3

Voorraad
Voorraad lesmateriaal

1

0.2

1

0.2

1.4
1.5
1.6
1.7

Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa
Effecten
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

323
36
184
543

56.6
6.3
32.3
95.2

238
36
115
388

57.6
8.8
28
94.4

Balanstotaal (activa)

570

100

412

100

2

Passiva

2.1
2.2

Eigen vernogen
Verenigingskapitaal
Kortlopende schulden

126
444

22.1
77.9

172
240

41.7
58.3

Balanstotaal (passiva)

570

100

412

100

zel f s voorlopercel l en z i jn al gedif f erent ieerd
Door Nienke Beintema

Multipotente bloedvoorlopercellen zijn niet
zo multipotent als altijd
gedacht. Dat schrijven
Nederlandse onderzoekers in Nature.
Volgens de boekjes is het een rechtlijnig verhaal. Bloedstamcellen, oftewel hematopoïetische stamcellen
(HSCs), ontwikkelen zich in het beenmerg tot multipotente voorlopercellen: de lymphoid-primed multipotent progenitor cells (LMPPs). Die
kunnen op hun beurt vrijwel alle typen bloedcellen vormen, van macrofagen tot T-cellen. Maar dat plaatje
blijkt niet te kloppen. Onderzoekers
van het Nederlands Kanker InstituutAntoni van Leeuwenhoekziekenhuis
(NKI-AVL) en de Universiteit Utrecht
melden in Nature dat de meeste
LMPPs maar een beperkt aantal
bloedceltypen voortbrengen (3 april
online). Dat ontdekten ze door de nakomelingen van individuele voorlopercellen op grote schaal te volgen in
levende muizen, iets wat nog nooit
eerder was gedaan.
‘Er was al langer discussie over de
juistheid van het gangbare model’,
vertelt hoofdauteur Ton Schumacher
van NKI-AVL, ‘maar de meeste ex-

‘Een voorlopercel kan
voortdurend het vermogen
verliezen bepaalde celtypen
te maken’
in het genoom inbrachten. Vervolgens plaatsten ze deze uniek gelabelde LMPPs terug in de muizen. ‘Je
zou verwachten dat je elk label na
een tijdje zou terugvinden in alle
verschillende dochterceltypen’, stelt
Schumacher. ‘Maar dat was niet het
geval. Sommige LMPPs vormden alleen dendritische cellen, andere alleen macrofagen, noem maar op.’

Dochtercellen
Om te bepalen of het celtype bijvoorbeeld werd bepaald door de plek
waar de cellen toevallig terechtkwamen in de muis, deden de onderzoekers een controleproef: ze lieten de
LMPPs eerst een paar keer delen in
het lab en brachten de dochtercellen

vervolgens in bij verschillende muizen. Schumacher: ‘Dan zie je dat zustercellen die van dezelfde voorlopercel afkomstig zijn precies hetzelfde
doen in verschillende muizen, terwijl andere setjes van zusters iets anders voortbrengen. Dan kun je alleen
maar concluderen dat ze blijkbaar op
LMPP-niveau al voorgeprogrammeerd waren.’
Schumacher vermoedt dat als onderzoekers in detail gaan kijken naar
alle loten in de stamboom van de
bloedcelontwikkeling, ze nog meer
van dit soort verrassingen zullen tegenkomen. In elk geval schreven dezelfde onderzoeksgroepen vorige
maand al in Science dat individuele
T-cellen zich ieder op hun eigen manier differentiëren. ‘Wetenschappers tekenen graag mooie dichotome
stambomen’, zegt hij, ‘maar de biologie werkt nu eenmaal anders. Ik
denk dat het differentiatieproces
heel continu verloopt: een voorlopercel kan voortdurend het vermogen
verliezen bepaalde celtypen te maken. Bij de ene cel gebeurt dat eerder
dan bij de andere.’
De differentiatie van bloedcellen
staat sterk in de belangstelling; wetenschappers zijn bijvoorbeeld nog
altijd op zoek naar een manier om
ziekten als leukemie te genezen met
behulp van bloedstamcellen. Toch
ziet Schumacher niet op korte termijn een klinische toepassing van de
nieuwe ontdekking. ‘Maar dat hoeft
ook niet direct’, zegt hij. ‘Het ontstaan van verschillende celtypen is

Rina van Rooijen was verantwoordelijk
voor de ledenadministratie en voor
de financiële administratie. Verder
beheerde 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 sessies
Kennismaken met Vernieuwde Biologie

voor biologiedocenten en met werk
aan de studiespecial havo. Een ander
tijdverslindend project was het
samenstellen van en het draagvlak
krijgen voor het Implementatieplan
Nieuwe Biologie. Uiteindelijk kon de
stuurgroep samen met de bètadecanen
aan het eind van 2013 een plan
presenteren aan het ministerie van
Onderwijs Cultuur en Wetenschap.
De Directeur Generaal van OCW vond
vooral de beschreven maatschappelijke
impact van de biologie van belang.
De vaste NIBI-projectmedewerkers
werden in 2013 bijgestaan door de
volgende stagiaires en vrijwilligers:
Vera Nijboer, Annelotte Lammers, Lieke

Snuffelfeestjes
De aanwijzingen. Slaap drie nachten in een schoon, katoenen
shirt en stop dit vervolgens in een plastic zak. Ingeleverde zakken worden gemerkt naar sekse en genummerd. Andere deelnemers ruiken aan de inhoud van de zakken en bepalen hoe aantrekkelijk ze die vinden.
Tot zover de overeenkomsten met wetenschappelijke experimenten die geregeld opduiken in populaire media. Ze hebben
vaak dolkomische uitkomsten als dat oude mensen minder stinken dan twintigers, hetero’s niet vallen op homogeurtjes en dat
mannen ruiken wanneer vrouwen menstrueren.
Maar de personen die bovengenoemde aanwijzingen opvolgen
zijn geen wetenschappelijke proefkonijnen; het is hen ernst. Ze
betalen namelijk 30 dollar om deel te nemen aan The Pheromone
Parties, singles-feesten sinds 2010 gehouden in de Amerikaanse
stad New York. De bedenkster van het feest beweert op haar
website dat van de veertig deelnemers aan het eerste feest
twaalf relaties met elkaar aangingen. Haar cryptische tip aan
vrouwen die hun odor print phase inplannen: ovulerende strippers krijgen meer fooien.
Jeroen Scharroo

Implementatieplan
Nieuwe Biologie

Wil je ook knappe koppen in de klas?

Boek de training
Natuur, Wetenschap
& Techniek (NWT)
Geef jouw school een
doorlopende leerlijn
NWT in handen

Reacties van leerkrachten
‘De training vind ik heel
goed. Je bent praktisch
bezig met al het materiaal dat je als school
mag houden.’
Greetje Leinenga,
leerkracht groep 1 en 2,
CBS de Meander
Groningen

studiespecials gericht op leerlingen
van havo en vwo en de visitatie van de
opleiding Toegepaste Biologie van HAS
Hogeschool Den Bosch.

een van de grootste fundamentele
vragen in de biologie. We willen het
systeem begrijpen: begrijpen hoe de
differentiatie van individuele cellen
bijdraagt aan het functioneren van
een organisme. En op dat niveau is
dit wel een belangrijke ontdekking.’

Onderzoekend en
ontdekkend leren met
wetenschap en techniek

‘Ik kan nu op een
levendige manier mijn
natuurlessen geven,
waarbij de kinderen actief betrokken worden
bij het onderwerp.
Veel beter dan leren uit
een methode waarbij
vooral gelezen wordt.’

‘Vele verrassende
momenten. Originele
invalshoeken om een
les te benaderen.’
Arjen van de Wetering,
leerkracht groep 7 en 8,
Albertusschool
Loosbroek

Leonie van Daalen,
leerkracht groep 3 en 4,
CBS de Meander
Groningen

Ga met kant-en-klare
praktische lessen
naar huis

www.

Dr. Ingeborg Scheurwater had
de verantwoordelijkheid voor
arbeidsmarktonderzoek, carrièreadvies
en arbeidsmarktvoorlichting,
coördinatie van arbeidsmarktgerichte
trainingen en van de activiteiten
van Innovatie Centra Academisch
Bètaonderwijs (ICAB). Daarnaast
voerde zij het secretariaat van het
Landelijk Overleg Studieadviseurs
Biologie en Biomedische
Wetenschappen en het Overleg
Hoger Onderwijs Biowetenschappen.
Zij was ook nauw betrokken bij het
maken van het Implementatieplan
Nieuwe Biologie. Nieuwe activiteiten
waren het voor universiteiten en
hogescholen samenstellen van twee

perts veronderstelden nog altijd dat
LMPPs zoals de naam suggereert
multipotent waren. Dat komt doordat in vivo-onderzoek voornamelijk
keek naar het lot van hele populaties
van LMPPs. Die vormen inderdaad
nog het hele spectrum aan bloedceltypen. Maar dat blijkt dus niet zo te
zijn voor individuele LMPPs.’
De onderzoekers labelden muizenLMPPs individueel met dna-barcodes. Dat zijn kleine, niet-coderende
stukjes dna, die ze via een retrovirus

Follow the honey. Hommels bepalen met
een eenvoudige regel in welke bloemen ze
kans maken op een goede nectaroogst. Ze
bestuderen rondvliegende soortgenoten,
en tellen welke bloemkleur die het vaakst
aandoen. Vervolgens bezoeken ze zelf ook
die kleur bloemen. Dit gedrag blijkt zelfs
vrij eenvoudig aan te leren, ontdekten
Engelse onderzoekers bij gedragsproeven
(Current Biology, 4 april). Maar alleen
hommels die vooraf positieve ervaringen hebben opgedaan met soortgenoten
pikken het kleurentrucje op. Hommels
zonder ervaring met anderen leren niets,
en hommels die geleerd hebben andere
hommels te associëren met een bittere
stof vermijden zelfs actief de populairste
bloemenkleuren.

ARTEFACT

In 2012 stond in het jaarverslag
dat het NIBI een vereniging is waar
DOEN of, voor de leden die meer van
gezegden houden, niet lullen maar
poetsen, met hoofdletters wordt
geschreven. Het zal duidelijk zijn
dat die mentaliteit ook bij schakelen
en heroriënteren onmisbaar is. Alle
inspanning is erop gericht het NIBI
in 2014 en nog vele jaren daarna de
goede dingen voor de biologie te laten
DOEN. In het jaarverslag van 2013

Realisatie
2012
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Het jaar 2013 gaat voor het NIBI de
boeken in als een jaar van schakelen,
heroriënteren en investeren. In 2013
werd ook het NIBI geconfronteerd
met de gevolgen van de aanhoudende
economische crisis. De overheid
saneerde op ingrijpende wijze
allerlei projecten en subsidies.
Voor een aantal partners was dat
de reden om minder samen met
het NIBI op te trekken. Bedrijven
hadden minder ruimte voor brede
communicatie en minder vacatures
en daardoor ook geen behoefte
aan advertenties in Bionieuws. De
speciale onderzoekfinanciering voor
de Life Sciences beleefde in 2013 haar
laatste jaar en er kwam weinig voor
terug. Ook daar was het gevolg dat
er minder projecten konden worden
gefinancierd. Het NIBI beleefde in
2013 voor het eerst een faillissement
van een partij waarvoor werk geleverd
was, de pensioenpremies werden weer
verhoogd en het nawerk en de kosten
van het Implementatieplan Nieuwe
Biologie waren van noemenswaardige
omvang. Het resultaat van alle
negatieve ontwikkelingen is in de
jaarrekening over 2013 terug te vinden.
Er werd een flink verlies geboekt.
Dat een dergelijk financieel resultaat
niet lang vol te houden is voor het
NIBI, is duidelijk. Er moest dus
worden geschakeld. Natuurlijk kwam
het negatieve resultaat niet als een
donderslag bij heldere hemel. Als in
het begin van 2013 of eigenlijk al een
jaar eerder was duidelijk dat 2013 een
schakeljaar zou worden. Het NIBI moet
minder afhankelijk zijn van tijdelijke
geldstromen. Dat kan door meer eigen
producten en diensten te ontwikkelen.
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volg ons

Nederlands Instituut voor Biologie
Stuurgroep Nieuwe Biologie
juli 2013

BI OLOGIE PLUS SCHOO L .nl

Dekker en Wilbert Janssen. Vera en
Annelotte richtten zich op het schrijven
voor het blad en de nieuwsbrief
Biologie Plus en het organiseren van
de conferentie Afvalbak Aarde. Vera
deed voor het eerst onderzoek naar
de wensen van de lezers van Biologie
Plus. Lieke schreef op afstand voor
het blad Biologie Plus. Wilbert zorgde
voor up to date adressenbestanden en
verrichtte hands-on werkzaamheden bij
conferenties.
Alle medewerkers waren verder actief
bij allerlei extra activiteiten op het
bureau, variërend van het vullen van
enveloppen tot het beantwoorden van
de telefoon en het aan de gang houden

van de systemen, het bijhouden van
de website en het schoonhouden van
de winkel. Heel belangrijk was de inzet
van het team bij het eerder genoemde
groot onderhoud van het bureau, maar
nog belangrijker was de inzet bij het
zoeken naar een duurzaam gezonde
financiële situatie bij het NIBI.

2013 NIBI investeert in:
Service voor de leden
De belangrijkste service voor de leden
is natuurlijk Bionieuws. Bij welke
vereniging ontvang je nu twintig keer
per jaar een blad waarmee je helemaal
Vervolg op volgende pagina
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Vervolg jaarverslag 2013
bijblijft in de moderne biologie,
waardoor je weet wat er speelt in de
politiek en waaruit je ideeën haalt
voor je onderwijs van basisschool tot
universiteit. Het NIBI heeft een groot
team wetenschapsredacteuren en dat
kun je overal aan zien. Een greep uit
de onderwerpen in Bionieuws laat zien
dat ons vakblad breed en diep gaat.
Bionieuws schreef in het afgelopen jaar
over natuur en natuurbescherming,
over wildbeheer en de vergelijking
met de omstandigheden waarin
huisdieren leven en over de wet op de
proefdieren. Allemaal onderwerpen
die politieke discussie veroorzaken.
Datzelfde geldt voor de discussie over
gebruik van pesticiden in verband met
biodiversiteit. Ook visserij is een vast
item in Bionieuws, maar daarnaast
ook kankertherapie, vetzucht en
darmbacteriën, invasieve exoten en
de aanpak van malaria. Meningen en
discussies bijvoorbeeld over evolutie
krijgen ook een plaats. De redactie laat
iedereen aan het woord middels hoor
en wederhoor en zorgt daarmee voor
een journalistiek hoogstandje.
Biologie blijkt in het brandpunt van
de maatschappelijk aandacht te staan
en dat moeten we weten als biologen.
Bionieuws zorgt dat we bijblijven,
ook met dingen die in het onderwijs
spelen en zelfs als er manipulaties
zijn in onderzoek, of vragen over
gesponsorde professoren blijft dat niet
onbenoemd in Bionieuws. Natuurlijk
staat er in Bionieuws ook nieuws over
het NIBI, over het LOBS en van NWO
en de wetenschappelijke verenigingen.
Om een lang verhaal kort te maken:

bionieuws
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Uitnodiging Algemene Vergadering van het Nederlands Instituut voor Biologie
De vergadering wordt
gehouden op 23 april
2014 op het NIBI-bureau
(Catharijnesingel 54, 3511
GC Utrecht). Aanvang 18.00
uur. In verband met
de catering graag een
e-mail naar vandenoever@
nibi.nl als u de vergadering
wilt bijwonen.

Agenda voor de Algemene Vergadering:
1) Opening van de vergadering
door de voorzitter prof. dr. Stanley
Brul, vaststellen van de agenda,
mededelingen en ingekomen stukken.
2) Vaststelling van het verslag van de
Algemene Vergadering gehouden op
24 april 2013 (zie www.nibi.nl voor

het verslag).
3) Bespreking en vaststelling van
het jaarverslag 2013 zoals dat is
gepubliceerd in dit nummer van
Bionieuws.
4) Bespreking van de jaarrekening
2013 en de begroting 2014 zoals die
zijn gepubliceerd in dit nummer van
Bionieuws.
5) Verslag van de kascommissie,
benoeming kascommissie.
6) Vaststelling van de jaarrekening
2013 en vaststelling van de begroting
2014. Vaststelling van de contributie;
het bestuur stelt voor om de
contributie voor 2015 ongewijzigd

vast te stellen op € 103,- (€ 95,bij automatische incasso). Tarief
collectieve lidmaatschappen € 70,per persoon per jaar (betaling via één
factuur per collectief). Studenten
(tot en met het jaar waarin men 26
wordt) € 20,- per jaar, daarna wordt
het lidmaatschap voortgezet tegen de
normale contributie.
7) Bestuursverkiezing. Aftredend
en herkiesbaar zijn dr. Peter Bertens
en Michiel Boekhout MSc. Aftredend
en niet herkiesbaar zijn prof. dr.
Eddy van der Meijden en drs. Sanne
Sluimer. Saskia Kliphuis MSc zal door
drukke werkzaamheden tussentijds

terugtreden uit het bestuur.
Het bestuur zal de leden die zich
aanmelden voor de vergadering een
concreet voorstel sturen om nieuwe
bestuursleden te benoemen. Er
wordt onder andere gezocht naar een
vertegenwoordiger uit het voortgezet
onderwijs, een vertegenwoordiger
van het LOBS en een hoogleraar
of universitair docent ecologie of
evolutiebiologie.
8) NIBI-doelstellingen voor de
korte en middellange termijn en
activiteiten.
9) Rondvraag en sluiting. Na afloop
van de vergadering borrel.

advertentie

de redactie zorgt dat Bionieuws door
de leden zeer gewaardeerd wordt.
Dat was ook de uitkomst van het
lezersonderzoek van redactiestagiair
Krissie Lenting eind 2013.

bestaat er al langer de training
Management voor promovendi en postdocs. We investeren in training, de
plannen voor het uitbreiden van het
aanbod zijn in 2013 gemaakt.

Een andere belangrijke service voor
leden is dat je bij het NIBI terecht
kunt voor arbeidsmarktadvies. In 2013
kwamen 31 biologen langs voor een
carrièregesprek. Dat gebeurde vooral
in het laatste kwartaal van het jaar.
Het beroep op deze service hangt
altijd samen met de situatie op de
arbeidsmarkt. Als die verslechtert,
neemt het aantal gesprekken toe.
Het NIBI helpt je niet alleen met
een gesprek op weg, je kunt er ook
trainingen volgen die je een betere
positie geven in de zoektocht naar
een baan. De LinkedIn training is de
nieuwste service voor leden. Verder

Nieuwe Biologie
In 2013 heeft het NIBI hard gewerkt
aan het Implementatieplan Nieuwe
Biologie. Diverse vergaderingen en
gesprekken waren nodig om van een
plan een plan met draagvlak te maken.
Het NIBI heeft er voor gekozen om
het plan ook daadwerkelijk in druk
uit te brengen, een flinke kostenpost
maar ook een markering van een
tussenresultaat. Het spreekt voor zich
dat er nog een vervolg aan het proces
moet worden gegeven. Met een vraag
om 20 miljoen euro meer per jaar te
investeren in de Nieuwe Biologie is
de biologie nog aan de bescheiden
kant, maar dat wordt niet zo gezien
op het ministerie. Als je kijkt naar de
agenda Horizon 2020 van de Europese
Unie, dan is duidelijk dat niemand
om de biologie heen kan. Bij alle daar
beschreven uitdagingen is biologische
kennis een sleutel om de deur naar de
oplossing te openen. Het NIBI heeft
In 2013 duidelijk geïnvesteerd in
de lobby voor meer samenhangende
en vernieuwende biologie. Je zult
daar als individueel lid niet veel
van merken, maar uiteindelijk geeft
de investering profiel aan het vak.
De urgentie van het verbreden en
verdiepen van biologische kennis komt
door de aandacht bij meer mensen
(ook beslissers) op het netvlies. De
aanhouder wint is in de lobby een
belangrijke houding. We gaan dus door.
Biologieonderwijs
Als we het hebben over de biologie
in het onderwijs, bedoelen we
tegenwoordig de biologie in de hele
onderwijskolom, van basisschool
tot en met de universiteit. Het NIBI
heeft in 2013 de activiteiten in
het onderwijs verbreed. Er is geen
onderwijstype meer waar we ons niet
inzetten. Nieuw in het jaar 2013
waren de studiespecials voor havo
en vwo. Het NIBI verbindt met die
specials havo met het hbo en vwo
met de biologieopleidingen aan de
universiteiten. Met de biologiedocent
als brenger van het nieuws hebben
de studiespecials een speciale plaats
gekregen bij de studievoorlichting.
Natuurlijk hebben we ook geïnvesteerd
in congressen. Er is in 2013 veel tijd
gestoken in de basisschoolconferentie

Vergaderen bij het NIBI
Overleg in de biologie, het NIBI maakt het mogelijk op een betaalbare
manier (95 euro per dagdeel inclusief koffie en thee, overige catering
op aanvraag). Het NIBI heeft vergaderruimtes beschikbaar voor
bijeenkomsten van twee tot zestien personen. Het NIBI-bureau in
Utrecht ligt op een loopafstand van nog geen 5 minuten van station
Utrecht Centraal. Bel voor uw reservering naar het NIBI, 030-2369244.

en in de voorbereiding van
een conferentie voor vmbo en
onderbouwdocenten van havo en vwo.

moeten investeren om het nieuwe
biologieonderwijs goed in de klas te
krijgen.

Uiteraard werd in 2013 ook de NIBIconferentie georganiseerd. Het
werd een volle bak in Lunteren. Een
uitverkocht huis waarbij de uitdaging
is om het toch sfeer te geven en
mensen wat ruimte te laten. De NIBIconferentie is een enorme operatie
met meer dan zevenhonderd gasten,
een onderwijsmarkt, meer dan vijftig
workshops en lezingen en alles wat
daar nog bij komt. Gelukkig was de
waardering van de deelnemers hoog:
boven de acht gemiddeld.

In de volle breedte van het onderwijs
hebben we advies gegeven, soms
zelf als NIBI en soms via de stichting
IOBT (Innovatie Onderwijs Bèta en
Techniek), waarvan we medeoprichter
zijn.

Het NIBI was in 2013 ook weer
disciplinecoördinator 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. Er werden tal van
activiteiten georganiseerd, een aantal
daarvan konden een rol spelen in het
kader van de BKO (Basis Kwalificatie
Onderwijs) voor universitair docenten.
De trainingen in het kader van de
vernieuwde examenprogramma’s
biologie in havo en vwo stonden in
2013 ook nog op het programma. De
voorbereiding van docenten biologie
werd door het NIBI serieus opgepakt
met een trainingsprogramma van drie
dagdelen. De laatste trainingen werden
gehouden in het voorjaar. Vaak met wat
minder deelnemers dan het jaar ervoor.
Ook daar heeft het NIBI een stukje

Het is maar een kleine greep uit het
geheel van activiteiten. Soms zichtbaar
voor de leden, maar soms ook niet. Een
aantal zaken zijn gezien de financiële
omstandigheden veranderd, maar de
slagkracht niet. Hier en daar hebben
we op het bureau ook de boel wat
strakker georganiseerd. Het factureren,
het achter de contributie aanzitten,
het verminderen van de kosten en het
beter in kaart brengen van projecten,
het is allemaal geregeld. Het bestuur
en de medewerkers van het NIBI
gaan er nu vanuit dat we duurzaam
innovatief en met grote slagkracht
kunnen blijven werken aan de belangen
van de biologie en van biologen.
Werk als lid ook mee aan het vergroten
van de slagkracht. Werf een lid.

Leen van den Oever
directeur

VERREKIJKERS
Verrekijkers. De nieuwe service alleen voor NIBI-leden. Plaats gratis je
oproep, je aanbod of je vraag in Bionieuws. Ga naar www.nibi.nl om je
mini-advertentie zelf aan te maken. Verrekijkers hebben een kop van
maximaal zes woorden. Je kunt je aanbod of vraag beschrijven in maximaal
veertig woorden en afsluiten met je telefoonnummer of mailadres. Het
invulformulier wijst je de weg. Plaatsing in volgorde van binnenkomst
tot maximaal twintig verrekijkers per nummer. Wil je liever een grotere
advertentie in Bionieuws, mail dan naar vandenoever@bionieuws.nl

Adverteren in
Met het adverteren in Bionieuws bereikt u een bijzonder interessante doelgroep
van tweeduizend biowetenschappers, duizend ondernemers in de life sciences,
duizend biologiedocenten, vijfhonderd medewerkers bij overheden en andere
beleidsmakers en duizend studenten. Met uw product of dienst in de life
sciences hoort u thuis in Bionieuws, het kloppend hart van de life sciences.
Omdat nieuwe ideeën en technologie tegenwoordig overal in de biologie
worden gebruikt, komt u gegarandeerd in aanraking met nieuwe prospects.
Voor snelle beslissers hebben we een kennismakingsaanbod gemaakt:
twee keer adverteren voor de prijs van één! Voor een kwart
pagina is dat nog geen 5 cent per adres. Bel voor de voorwaarden naar
06-14364496 of mail naar vandenoever@nibi.nl.
Met uw advertentie draagt u ook nog eens bij aan de slagkracht van
het NIBI, de beroepsvereniging die het belang van de life sciences op
allerlei manieren onder de aandacht brengt.

