
  

De heetste Igeo ooit  
in Servië, een land  
van mogelijkheden!

Annie Timmermans 
Annemie Van Cleemput

Internationale Geo-Olympiade
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Inleiding
Nu de 23ste editie van de geografie olympiade 
voorbij is, maken we een balans op van de 
gebeurtenissen. We kunnen in elk geval trots zijn 
op onze finalisten: Lander Govaerts, Jari Malfliet, 
Ilian Sales Segarra en Kamiar Torabi hebben zich 
goed verdedigd in Servië. Zij brachten 2 bronzen 
medailles mee naar België, en ze lieten een positief 
beeld achter van de Belgische geografen: altijd stipt 
op tijd, voorkomend, open maar toch gereserveerd, 
echte ambassadeurs van ons land. Dat ze enkel 
afkomstig waren uit Vlaanderen, viel niet op want 
ze spraken ook vloeiend Engels, Frans, Spaans, en 
zelfs Servisch op het einde.

Hieronder volgt een historiek met de statistische 
verwerking van de resultaten van alle rondes door 
de team leaders: Annie Timmermans en Annemie 
Van Cleemput. 

De finalisten die deelnamen aan de internationale 
geografie olympiade brengen in de VLA-krant een 
verslag uit van hun ervaringen, en op de website van 
de vonw is er binnenkort een film, gemaakt door 
onze leerlingen, over hun deelname in Servië.

We hopen via deze 3 wegen meer en meer 
leerlingen te motiveren om deel te nemen aan de 
geo-olympiade in Vlaanderen. En we doen ook 
een oproep aan alle leerkrachten en directies van 
de scholen om ook meisjes meer te motiveren om 
deel te nemen, want, zoals je later in dit artikel zult 
lezen, dragen internationaal ook de meisjes hun 
steentje bij in de internationale competitie.

Selectie van de Igeo deelnemers
De Vlaamse selectie bestaat uit 3 rondes: de eerste 
ronde in de scholen, de tweede ronde per provincie 

in lokalen van de universiteiten, en de derde 
ronde, zijnde de finale, op een geheime locatie in 
Vlaanderen.

Eerste ronde
Er waren dit schooljaar 1.562 inschrijvingen 
waarvan tenslotte 1.385 leerlingen deelnamen in 
158 scholen. Met 30 % minder deelnemers dan 
vorig jaar past dit bij de algemeen dalende tendens 
binnen de groep van olympiades. Mogen we nog 
vermelden dat er 476 meisjes deelgenomen hebben 
zijnde 34 % van het totale aantal.

De eerste ronde omvat het oplossen van 35 meer-
keuzevragen die binnen een vastgelegde tijd 
beantwoord moeten worden.

Een analyse van de antwoorden op deze vragen 
geven weer dat het beantwoorden niet altijd 
evident is. In elk geval is er een mooi evenwicht van 
moeilijk te beantwoorden vragen, vragen waarop 
bijna iedereen het juiste antwoord aanduidt, en het 
merendeel van de vragen die bij wijze van spreken 
niet te moeilijk en niet te gemakkelijk zijn.

Zo zijn er 2 vragen waarbij minder dan 20 % het 
juiste antwoord niet kent, en 30 % aanduidt dat ze 
het antwoord niet weten; bij 1 vraag is er dat elke 
keuze precies telt voor 25 % van de antwoorden; en 
bij 5 vragen duidt meer dan 80 % van de leerlingen 
het juiste antwoord aan.

Deze analyse wordt zeker meegenomen naar de 
vragengroep van de VLA om de vraagstelling nog 
beter uit te bouwen.
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Net zoals de eerste ronde van vorig jaar is er een 
mooie gausscurve van de resultaten, zoals je kan 
zien in de onderstaande grafi ek.

Er werd een cesuur genomen op 66 %, dit wil zeggen 
dat alle leerlingen die meer dan 66% behaalden, 
mogen doorgaan, en hierdoor zijn er 331 leerlingen 
die deelnemen aan de tweede ronde.

x-as: toont puntenverdeling

y-as: toont aantal leerlingen die scoorden binnen de vermelde 

puntenverdeling

Tweede ronde
Uiteindelijk nemen er 270 leerlingen (waarvan 
20% meisjes) deel aan de tweede ronde, verdeeld 
over de 5 provincies:

 » 16 % in Leuven, 24 % in Antwerpen, 31 % in 
Gent, 9 % in Diepenbeek en 20 % in Brugge.

 » Ook hier was de puntenverdeling gelijkmatig 
verdeeld met een mediaan op 61,9 %.

 » Tenslotte zijn de fi nalisten bekend, niet zoals de 
vorige jaren 2 per provincie maar gewoon de 18 
kandidaten met de beste resultaten. Zij worden 
uitgenodigd om deel te nemen aan de fi nale die 
dit jaar doorgaat in Leuven.

x-as: puntenverdeling

y-as: aantal leerlingen die scoorden binnen de vermelde 

puntenverdeling.

Finale
De uitnodiging voor de fi nale vermeldt enkel de 
slaapplaats in Leuven op vrijdag 28 april 2017, 
maar wat hen te wachten staat, is een mysterie.
Zowel de ICT-vaardigheden als de observatie-
vaardigheden worden vereist. Een zekere zelf-
redzaamheid en probleemoplossend vermogen 
zijn onontbeerlijk gebleken bij het veldwerk, en 
iedereen is aandachtig gebleven tot het laatste 
moment.
Wat vooral opvallend is, dat jongeren die elkaar 
nog nooit gezien hebben, zo snel een band 
gecreëerd hebben tijdens dit weekend. Wie er ook 
geselecteerd zal worden, van een juiste attitude en 
geestdrift zijn we zeker.
Na de uitleg over de internationale geografi e 
olympiade (Igeo) en de nodige administratie is het 
afwachten tot de proclamatie op wie er mee mag 
naar Belgrado. Bij de proclamatie horen we de 4 
namen (vermeld bovenaan het artikel) afroepen en 
voor sommigen is het toch een verrassing.

Voorbereiding Igeo
Tijdens de proclamatie spreken we al af om samen 
te komen na de examenperiode. De taken worden 
verdeeld, de administratie wordt uitgevoerd en de 
tickets worden geboekt. Alle leerlingen bereiden 
zich voor met behulp van een documentatiemap en 
extra veldwerk.
In Mechelen worden er daarom nog opdrachten 
uitgevoerd en wordt er uitleg gegeven over de 
mogelijke opdrachten van de Igeo.

Igeo 2017 Belgrado
Op 2 augustus komen er 160 vertegenwoordigers 
uit 41 landen aan in Belgrado. Naast de leerlingen 
(students) zijn er natuurlijk ook de begeleiders 
(team leaders) en de lokale gidsen (volunteers). 
3 landen hadden verkenners (observers) gestuurd 
om hun toekomstige deelname voor te bereiden.
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De organisatie ligt in handen van een lokaal team 
bijgestaan door het internationale Igeo team 
(task force).

De locatie in Belgrado, waar de Igeo doorgaat, is 
een secundaire school waar we gebruik maken van 
de slaapplaatsen, de eetzaal en de vergaderzalen, 
evenals van de buitenkoeren. Tijdens ons verblijf 
varieert de temperatuur tussen 35° C en 42° C, een 
hete bedoening, zowel overdag als ’s nachts.

De competitie gebeurt in het Engels, en er mag 
enkel gebruikt gemaakt worden van een vertalend 
woordenboek door de niet-Engelstaligen.

Op basis van 3 onderdelen worden de leerlingen 
in de loop van 5 dagen uitgedaagd: een written 
response test (WRT), zijnde een soort examen 
met open vragen. Dit onderdeel telt mee voor 
40 %, en vraagt zowel naar inzichtelijke als naar 
inhoudelijke kennis. Het volgende onderdeel, 
genaamd fi eld work exercise (FWE) bestaat 

uit 2 delen: een veldwerk met observaties en 
opmetingen, en een verwerkingsopdracht met 
probleemstellingen. Hier worden dus vooral 
vaardigheden getest, en ook dit onderdeel telt mee 
voor 40 %.

Het derde deel is de multimediatest (MMT), een 
test met meerkeuzevragen waarmee men peilt 
naar de algemene geografi sche competenties. Dit 
onderdeel telt mee voor 20 %.

Het totaal wordt berekend en op basis van 
de resultaten worden er cesuren genomen. 
Van de 160 leerlingen krijgen enkel de 80 
besten een medaille.

De gouden medailles zijn voor de 14 besten (die 
> 60 % behalen), de zilveren medailles worden 
gegeven aan de 28 volgende besten, en de bronzen 
medailles zijn voor diegenen die geklasseerd zijn 
van 41ste tot 80ste.
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Naast de echte Igeo zijn er nog een aantal 
praktische opdrachten die apart geëvalueerd 
worden.

Er is de posterpresentatie, de beste 5 posters krijgen 
een erevermelding.

Er is vervolgens de culturele avond, hier wordt een 
symbolische prijs gegeven voor de beste show.

En tenslotte is er nog een prijs voor het beste team. 
Van alle teams die met 4 leerlingen zijn, worden de 
eindresultaten opgeteld. En het landteam met de 
hoogste totaalscore, krijgt een prijs.

In Belgrado was er nog een extra competitie rond 
Mapcreator: een maand voor de start van de Igeo 
kregen alle deelnemers een code waarmee ze 
mapcreator konden gebruiken. De beste drie zijn 
bij de proclamatie vermeld en mogen ook naar huis 
met een extra prijs.

Onze 4 jongens hadden zich goed voorbereid: 
gecombineerd met examens van het 
secundair onderwijs, ingangsexamens, 
jeugdbewegingsverantwoordelijkheden en 
vakantiejobs hadden ze een mooie poster gemaakt, 
en een ludieke activiteit voor de culturele avond in 
elkaar gestoken. Alleen de mapcreator gebruiken 
leverde de nodige problemen op, doordat het 
paswoord niet altijd werkte.

Wat ook een prijs had verdiend, en die hadden we 
zeker gewonnen, was het ontwerp van de t-shirt. 
Alleen de Belgen hadden een gepersonaliseerde 
t-shirt, de andere landen gebruikten gewoon de 
logo’s van elk jaar. We waren dan ook blikvangers 
op de Igeo. 

Trots mogen we wel poseren met de 2 bronzen 
medailles in aanwezigheid van de Belgische 
ambassadeur in Belgrado die uitgenodigd was bij de 
proclamatie.

Even vermelden dat er meer meisjes deelgenomen 
hebben aan de Igeo (ongeveer 25 % van de 
deelnemers) dan we merken in de fi nales in 
Vlaanderen. Het blijft dus spijtig dat we vanuit 
Vlaanderen voorlopig nog geen meisjes hebben 
kunnen sturen.

Een analyse van de resultaten toont dat er toch 
wel duidelijke verschillen kunnen zijn tussen de 3 
onderdelen: de meesten scoren ongelijk maar de 
besten (dat zijn dan de latere gouden medailles) 
scoren op alle onderdelen relatief hoger.

De hoogste score wordt behaald door een 
Roemeense deelnemer die, niettemin zijn mindere 
score voor de WRT, ook eerste staat voor de FWE 
en de MMT.

Naast de echte Igeo zijn er nog een aantal Wat ook een prijs had verdiend, en die hadden we 
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Taal was bij deze Igeo zeker geen voordeel. Als men 
ervan uit zou gaan dat Engelstalige deelnemers in 
het voordeel zijn, dan zouden er meer Engelstalige 
deelnemers met een medaille zijn, maar dat is niet 
zo. En algemeen zijn de resultaten heel bijzonder 
omdat er dit jaar slechts 1 Engelssprekende 
deelnemer (de nummer 14 dan nog) een gouden 
medaille behaalt.

Wat wel opvalt, is het grotere aandeel medaille-
houders afkomstig uit Oost-Europa in de eerste 
groep van 20 besten. Zou dit te maken hebben met 
het feit dat verschillende deelnemers een extra 
oefening kregen in de Geografi e olympiade van 
de Baltische staten in juli? Bij het bekijken van de 
website van de Baltische competitie zien we in elk 
geval bekende gezichten terug.

Als we de resultaten van de Belgische deelnemers 
analyseren, zien we duidelijke verschillen. 
Algemeen scoren ze het beste op de multimedia 
test, maar dit telt maar voor 20 % van de punten. 

Tijdens de Igeo nemen we de tijd om te 
onderzoeken hoe andere landenteams zich 
voorbereiden op de Igeo, en we hopen in een 
volgend artikel hiervan een overzicht te kunnen 
brengen. Maar het is evident dat er in Vlaanderen 
nog heel veel voorbereidingswerk mogelijk zou 
kunnen zijn mits de juiste hoeveelheid tijd en 
bijkomende fi nanciering.
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Afkortingen
Vonw Igeo WRT FWE MMT

Vlaamse 
Olympiades voor

Natuurwetenschappen

International 
Geography 
Olympiad

written 
response 

test

fi eld 
work 

exercise

multimedia 
test

Referenties
https://vonw.be/olympiade-geografi e

www.igeo2017beograd.eu

www.geographyolympiad.org

http://www.vla-geo.be/

http://www.olimpiadageografi czna.edu.pl/gallery/baltic-igeo-2017/

https://www.youtube.com/results?search_query=igeo+belgrad
(fi lm over de gebeurtenissen tijdens de Igeo)




