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Finale van de geo-olympiade 2011 
in Vlaams-Brabant
An Steegen, Ludo Wevers, Annemie Smeuninx, Marleen Maertens, 
Georges Tibau, Bernadette Coeckelberghs, Anja Decoster, 
Christelle Op de Beeck, Jacques Denies, Veerle Gaeremynck, 
Wilfried De Doncker, Etienne Van Hecke

1 inleiding

Op 7 en 8 mei 2011 ging de finale van de geo-olympiade in 
Vlaams-Brabant door. Hierin namen 17 leerlingen uit de 5 
Vlaamse provincies het tegen elkaar op (zie figuur 1). Door 
de leden van het WAB-bestuur werd een programma samen-
gesteld waarin zowel op inhoudelijke (fysische en sociaal-
economische) elementen werd gefocust, als op vaardighe-
den (o.a. ICT). Het programma was als volgt samengesteld:

Zaterdagnamiddag:  sociaal-economische proef en  
opdrachtaanzet ICT-proef

Zaterdagavond:  verwerking van sociaal-economische proef 
en korte inleiding tot fysische proef

Zondagvoormiddag:  opdracht fysische proef

Zondagnamiddag:  verwerking fysische proef; voorstelling 
van de beide proeven voor de jury;  
ICT-opdracht

De proeven werden in groepjes van 3 personen uitgevoerd, 
met uitzondering van de ICT-proef die individueel werd 
uitgevoerd. De groepsindeling was anders voor de sociaal-
economische en fysische proef.

Het doel van dit artikel bestaat erin de verschillende proe-
ven te overlopen, zodat leerkrachten ideeën kunnen putten 

uit dit programma. Mits herwerking kunnen die elemen-
ten worden geïntegreerd in lessen aardrijkskunde of in ex-
cursies met terreinwerk.

2 sociAAl-economiscHe proef

2.1 Het terreinwerk

De sociaal-economische proef ging door in de omgeving 
van de luchthaven van Zaventem. Op figuur 2 op bladzijde 
164 wordt het af te leggen parcours voorgesteld. Onderweg 
moesten de leerlingen op een drietal locaties (gemeente 
Kortenberg, Zaventem en Diegem; gele gebieden) stilstaan 
en zich de vraag stellen of een congrescentrum op die lo-
catie ingeplant kan worden. Daarbij moesten ze zowel po-
sitieve als negatieve aspecten verbonden aan het terrein 
detecteren. Vragen die leerlingen zich konden stellen, wer-
den opgelijst in de vragenbundel en zijn:
•	 Welke voorzieningen/infrastructuur moet(en) aanwezig 

zijn? Vergelijk met bestaande grote congrescentra zoals 
De Singel (Antwerpen), Brabanthal (Leuven-Haasrode), 
Tour & Taxis (Brussel), Expo (Gent), … 

•	 Is een verbinding met het centrum van Brussel (en ste-
den in de rand van Brussel) nodig/mogelijk?

•	 Is een verbinding met de luchthaven nodig/mogelijk?
•	 Hoe geraken de mensen aan het congrescentrum? (fiets, 

auto, taxi, tram, metro, trein, lijnbus, TGV, …)
•	 Welke zijn de sterke punten van de locatie (van jullie op-

drachtgever) voor een congrescentrum (met een bepaal-
de grootte)?

•	 Welke zijn de beperkingen van deze locatie? Hoe kunnen 
deze worden vermeden? (grootte, specialiteit, …)

•	 Welke ingrepen in de omgeving zouden nodig zijn om 
van deze locatie een echte toplocatie te maken?

•	 Wat is de impact van het congrescentrum op de omgeving?

Uiteraard konden de leerlingen op de fietstocht mensen 
ondervragen, foto’s nemen, kleine ommetjes maken voor 
verder onderzoek.

Dankwoordje

Dank aan de gemeente Kortenberg voor het gastvrije 
onthaal, dank aan Kristoff De Winne (Brussels Airport) 
voor de inhoudelijke versterking en het aanleveren 
van kaarten en luchtfoto’s, dank aan Chris Taes, Luc 
Zwartjes, Ingrid Van den Zegel en Prof. Ann Verhetsel 
om in de jury te zetelen (zie figuur 5).
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2.2 Kader voor de leerlingen

Brussel is een magneet voor zakelijk toerisme en bedrijf-
sevenementen. Dat komt niet alleen door de aanwezigheid 
van de EU en de NAVO, maar ook omdat Brussel de Eu-
ropese thuisbasis is voor vele internationale associaties. 
Brussel heeft ook heel wat te bieden op vlak van cultuur, 
hotelinfrastructuur, horeca, …. Brussel staat volgens cijfers 
van het UIA (Union of International Associations) tweede 
in de wereld, na Singapore, en eerste in Europa qua ont-
vangst van internationale bijeenkomsten.

Uit onderzoek blijkt dat het congrestoerisme / de meeting-
industrie veel meer opbrengt voor de economie van een 
land dan het ‘leisure’toerisme. De meetingindustrie om-
vat de organisatie van (inter)nationale congressen, zake-
lijke bijeenkomsten, businesstrips, teambuildings,… Deze 
markt biedt een niet te verwaarlozen stimulans aan lokale 
en nationale economieën. Deze markt genereert business: 
voor de lokale horeca, voor de plaatselijke transportsector, 
voor de nabijgelegen middenstand, voor de nationale eco-
nomie, …

Omwille van het grote succes van de regio Brussel voor de 
meetingindustrie is er een grote vraag naar gevoelige capa-
citeitsuitbreiding, naar een nieuwe locatie in de ruime om-
geving van Brussel. Vooral in het segment van grote con-
grescentra tussen 1000 à 10 000 personen is er een tekort.

2.3 Verwerking 

Na de fietstocht werd door een neutrale jury elk te onder-
zoeken gebied toebedeeld aan 2 groepen (de zogenaamde 
‘studiebureaus’) die vervolgens de positieve aspecten van 
de locatie in de verf zetten, de negatieve van de andere  
2 locaties uitvergrootten en een voorstel tot inplanting de-
den. Om binnen de groep te kunnen differentiëren, werd 
er aan ieder groepslid een thema gegeven dat zij verder 
moesten uitwerken. De drie volgende thema’s moesten aan 
bod komen:
•	 Thema ‘Mobiliteit’: Waar is het inplantingpunt gelegen? 

Hoe zit het met de bereikbaarheid? Welke zijn de sterke 
en positieve elementen? Zijn er grote of kleine aanpas-
singen nodig/mogelijk/nuttig om de locatie nog te ver-
beteren? Heeft de locatie uitbreidingsmogelijkheden in 
de toekomst?

•	 Thema ‘Milieu’: Wat is de impact voor de mensen in de 
buurt? Voor de natuur? De verkeersdrukte? De industrie? 
Het landschap?… Indien er problemen zouden zijn, hoe 
worden die dan eventueel opgevangen?

•	 Thema ‘Economie’: Wat is de ideale grootte van het con-
grescentrum (in personen, parkeerruimte, …)? Zijn er 
financiële voordelen die de gemeente zou kunnen/moe-
ten bieden? Is er al een voorstel tot inplanting van het 
gebouw/de gebouwen? Zijn er extra kosten voor aanpas-
singen van het terrein? Is er nieuwe infrastructuur nodig 
in de omgeving of afspraken met andere organisaties? …

Figuur 1: De deelnemers aan de finale
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Figuur 2: Fietsroute rond de zuidelijke rand van de luchthaven

2.4 Evaluatie

Bij de voorstelling voor de jury werd zowel het algemene 
eindresultaat beoordeeld (inhoudelijke kwaliteit en uitwer-
king van de drie thema’s mobiliteit, milieu, economie) als 
een individuele beoordeling van de persoonlijke presenta-
tie (afzonderlijke punten voor iedere finalist). Het beoor-
delingsschema dat werd gevolgd, wordt in figuur 3 weer-
gegeven.

2.5 Ervaring met de leerlingen

De leerlingen hebben met veel plezier en zeer gemotiveerd 
aan deze proef gewerkt (zie figuur 4). De fietstocht verliep 
zeer vlot, en werd als fijne insteek voor het weekend erva-
ren. De loting voor de uitwerking van één gebied was span-
nend, omdat de meeste groepen toch al een uitgesproken 
voorkeur hadden voor één locatie. Elke groep kwam snel tot 
een verdeling van de thema’s onder de groepsleden. Daarbij 
viel het op dat de thema’s mobiliteit en milieu iets makkelij-

ker uitgewerkt werden dan het thema 
economie omdat daar de opdracht 
een beetje vaag bleek. Ervaring met 
congrescentra hadden de leerlingen 

uiteraard niet, en zich dergelijke in-
frastructuur voorstellen was moeilijk. 

Volgende elementen kwamen tijdens 
de presentatie naar voren: 
•			Thema	mobiliteit:	wegennet (auto-

strade, R0, …), aanpassing aan we-
gen (verbreding, nieuwe bruggen, 
sluitverkeer tegengaan, …), tram- 
en spoorwegennet, parkeerplaat-
sen, overschakeling op verschillen-
de transportmiddelen (luchthaven 
- spoor/busnet), Diabolo-project, …

•				Thema	 milieu: bestemming vol-
gens het gewestplan, aandacht voor 
groene elementen (opvang regen-
water, installatie zonnepanelen, 
warmtepomp, groene uitstraling 
van het gebied, gebruik van duur-

Figuur 3: Beoordelingsschema sociaal-economische proef
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zame materialen), geluidshinder, isolatiekosten, sparen 
van open ruimte, energieverbruik, … 

•	 Thema	 economie: werkgelegenheid, inkomsten, aan-
koopprijs van de gronden en aanpassing ervan, komst 
van tijdelijke bewoners en impact ervan, nabijheid van 
hotels, bedrijvenparken en NAVO (werden als potentiële 
klanten gezien), achtertuin van haven van Antwerpen na 
realisatie van Diabolo-project, invloed op de horeca in de 
omgeving, horeca in het gebouw, integratie van culturele 
centra in de omgeving (wandelafstand), …

De elementen die naar voren werden gebracht, zijn dus 
zeer divers, en weldoordacht! Het was opvallend dat de 
leerlingen waar mogelijk een thema binnen de groep ko-
zen in functie van hun studierichting. 

3 de fysiscHe proef

3.1 Het terreinwerk/De opdracht

Het terreinwerk voor de fysische proef ging door in de ge-
meente Korbeek-Dijle/Leefdaal/Neerijse, dus op het weste-
lijk gedeelte van het Brabants Leemplateau (zie figuur 6).  
In het gebied werden de onderzoeksvaardigheden van de 
leerlingen getest, het was dus met opzet een zeer open 
opdracht. Op zaterdagavond werd gevraagd om per groep 
een onderzoeksvraag te formuleren in het domein van de 
fysische aardrijkskunde. De onderzoeksvraag moest niet 
noodzakelijk op het volledige onderzoeksgebied toegepast 
worden. Om de onderzoeksvraag te formuleren, mochten 
de leerlingen beschikken over een topografische kaart van 
het onderzoeksgebied, alsook over hun atlas en handboek. 

Figuur 2: Fietsroute rond de zuidelijke rand van de luchthaven

Figuur 4: Deelnemers aan het werk

Figuur 5: De jury
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Zondagvoormiddag kregen de leerlingen 2,5 uren de tijd 
om terreingegevens te verzamelen en het onderzoek op het 
terrein uit te voeren. Hiervoor werd heel wat materiaal ter 
beschikking gesteld (topografische kaart 1:20 000 32/1-2, 
topografische kaart 1:10 000 32/1 Z, bodemkaart, geologi-
sche kaart, Ferrariskaart, ruitjespapier, lat, rekenmachine, 
fototoestel, verrekijker, grondboor, clisimeter, lintmeter en 
HCl) waaruit de leerlingen vrij konden kiezen. Verder werd 
hen een schema overhandigd waarin 4 stappen voor het 
onderzoeksproces werden samengevat (zie figuur 7).

Indien een groep niet in staat was een onderzoeksvraag te 
formuleren, konden ze ervoor kiezen om een omslag met 
een onderzoeksvraag te vragen. Dat was in ruil voor 20% 
van de punten op deze proef. Eén van volgende vragen wer-
den hen dan voorgelegd:
•	 Is er een relatie tussen reliëf/ondergrond/bodem en het 

bodemgebruik (bossen, gewassen, weiden…) in het on-
derzoeksgebied? Toon aan. 

•	 Wat is bodemerosie? Waar kom het voor in het onder-
zoeksgebied? Waardoor ontstaat bodemerosie? Hoe kan 
de landbouwer het probleem van bodemerosie oplossen? 

•	 Verklaar de aanwezigheid van droge dalen in het onder-
zoeksgebied? Waar komen ze voor in het onderzoeksge-
bied? Wat zijn de kenmerken? 

•	 Wat is löss? Is er een verschil met leem? Hoe verklaar je 
de aanwezigheid van löss/leem in het onderzoeksgebied? 
Is de dikte van de lösslaag overal hetzelfde? 

•	 Verklaar de aanwezigheid van holle wegen in het onder-
zoeksgebied? Waar komen ze voor in het onderzoeksge-
bied? Welke kenmerken vertonen ze? 

•	 Wat is een waterscheidingslijn? Welke waterscheidings-
lijn(en) vind je in het onderzoeksgebied? Verloopt de wa-
terscheidingslijn steeds volgens de hoogste punten in het 
landschap?

3.2 Evaluatie 

Zowel de presentatie als het verslag werden geëvalueerd. (zie 
figuur 8). De beoordeling van de presentatie gebeurde voor 
elke leerling individueel, het verslag werd per groep geëva-
lueerd.

3.3 Ervaring met de leerlingen

Elke groep nam zich meteen voor om zelf een onderzoeks-
vraag te formuleren. Enkele groep(sled)en bekeken atlas en 
handboek om ideeën te sprokkelen, anderen hadden een 
ietwat afwachtende houding en lieten zich op het terrein 
inspireren. Uiteindelijk nam slechts één groep de beslis-

Figuur 6:  Google-Earth-beeld van het onderzoeksgebied voor de fysische proef. De rode lijn geeft de grens aan van het gebied dat door de leerlingen 

onderzocht mocht worden.
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sing om een onderzoeksvraag aan te vragen, de andere 
groepen kozen voor volgende vragen:
•	 Wat is het nut/effect van de beboste percelen tussen de 

akkers? 
•	 Wat is het verband tussen het gebruik van de bodem en 

de structuur ervan? 
•	 Wat is de invloed van bodem en reliëf op het landschap? 

•	 Op welke manier bestrijdt men in het landbouwgebied 
tussen Leefdaal en Korbeek-Dijle de bodemerosie? 

•	 Wat is de bodemsamenstelling? (zie figuur 9)

Over het algemeen zijn de leerlingen niet zo diep ingegaan 
op hun onderzoeksvraag, maar daarin speelde ook de tijd 
in hun nadeel. De vraag werd in sommige gevallen ook te 
moeilijk of net te eenzijdig geformuleerd. Wetenschappe-
lijke termen (bodem, ondergrond, structuur, …) werden 

soms verkeerdelijk gebruikt. Daar-
naast werd er verrassend weinig 
kaartmateriaal gebruikt tijdens het 
onderzoek en in het verslag. Veel 

leerlingen zijn ook meteen metingen 
beginnen te verrichten, zonder de 
tijd te nemen het landschap in zich 
op te nemen.

Over het algemeen vonden ze het een 
moeilijke opdracht om zelf de vraag 
te stellen, en de gegevens te verzame-
len.

4 multimediAproef

4.1 De opdracht

De multimediaproef bestond uit 
twee delen. Eerst en vooral moesten 
er tijdens de fietstocht op zaterdag-
namiddag foto’s genomen worden 
om de impact van de luchthaven van 

Zaventem op de omgeving en het landschap aan te tonen. 
Deze invloed kon zowel positief als negatief zijn. Deze fo-
to’s werden later besproken aan de hand van een (eigenge-
maakte) tour in Google Earth. Deze virtuele tour moest zo 
aangenaam, duidelijk, grappig, origineel … mogelijk zijn. 
Hierin werden de leerlingen vrij gelaten. Een uitgeschre-
ven handleiding werd meegegeven ter ondersteuning. 

Figuur 7:  Schema met 4 stappen voor het onderzoeksproces dat de leerlin-

gen konden volgen (en invullen) bij de fysische proef. 

Figuur 8: Beoordelingsschema fysische proef

Figuur 9: Bodemboring
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4.2 Evaluatie 

Punten werden zowel op de gekozen voorbeelden en hun 
motivering gegeven (50%), als op de voorstelling in Google 
Earth (50%: invoegen foto’s, uitstippelen route, enz).

4.3 Ervaring met de leerlingen

De leerlingen vonden dit ook een moeilijke proef. De tijds-
druk speelde hier zeker in mee omdat deze opdracht tus-
sen de juryvoorstellingen door werd uitgevoerd. Op de ge-
nomen foto’s verschenen o.a. volgende elementen: 
•	 opstijgende vliegtuigen (lawaaihinder)
•	 hotels (naambordjes of het hotel zelf – economische im-

pact) 
•	 bedrijven (Sabena Technics, DHL, ... - werkgelegenheid) 
•	 de ring rond Brussel (zowel om de bereikbaarheid van de 

luchthaven te illustreren als om de verkeershinder aan 
te kaarten) 

•	 de luchthaven zelf (bv. startbaan - impact op het land-
schap)

5 Besluit

Het finaleweekend van de geo-olympiade was geslaagd: be-
geleiders, juryleden, ouders en leerlingen keken met een 
positief gevoel terug naar het weekend. De opdrachten wa-
ren over het algemeen niet gemakkelijk, de tijdsdruk was 
hoog, en de leerlingen hebben bijgevolg hard moeten wer-
ken. De spreiding van de punten van de 17 finalisten was 
goed, en over het algemeen lagen de punten hoog. Dat de 
2 TSO-leerlingen die meededen niet als laatste eindigden, 
wijst erop dat deze leerlingen bij deze open vragen en bin-
nen de groepen goed hebben gefunctioneerd. 

Wij als WAB-bestuur, hopen dat de opdrachten velen van 
jullie mogen inspireren om leerlingen op een boeiende 
manier en met open geest over diverse aspecten van het 
landschap (zowel een natuurlijk als een menselijk land-
schap) te laten nadenken. Succes!




