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14 november 2011
De inschrijvingen voor de 17de editie van de geo-olympiade 
gaan van start.

15 januari 2012
Er zijn 908 inschrijvingen voor de provinciale schiftingen. 
De leerlingen komen uit 109 scholen, verspreid over het 
Vlaamse land. 86 % van de leerlingen komen uit het ASO, 14 
% uit TSO-KSO-richtingen. Het merendeel van de leerlingen 
zijn jongens (63 %) en 73 % volgt les in het zesde jaar.

15 februari 2012
Provinciale schiftingen
732 leerlingen nemen effectief deel aan de provinciale 
schiftingen. Onze provinciale schiftingen vallen dit jaar 
samen met de tweede ronde van de fysica olympiade.

21 en 22 april 2012
De werkgroep Oost-Vlaanderen organiseert de 
Vlaamse fi nale. 
Voor de fi nale worden de 15 best geklasseerden met een 
minimum van 2 deelnemers per provincie en de best geklas-
seerde TSO-deelnemer uitgenodigd.
Er is een multimediaproef en een veldwerkproef. De leer-
lingen gaan op terreinverkenning in de stad Gent om een 
schoolvervoersplan op te stellen en de resultaten voor te stel-
len aan een jury. 

23 mei 2012
Proclamatie in het Nationaal Geografi sch 
Instituut

Elke fi nalist krijgt een mooi prijzenpakket bestaande 
uit boeken, atlassen, een CD met digitale luchtfoto 
van de eigen regio en fi lmtickets. De drie eersten in de 
rangschikking krijgen daar bovenop elk twee interrailtickets 
om gedurende een maand of 
22 dagen door Europa te reizen.

De 4 best geklasseerde laureaten nemen deel aan de 
internatioale olympiade (iGeo) in Keulen. Tijdens de 
voorbereiding haakt één van hen af. De reserve-laureaat 
mag mee naar Keulen.



21 – 26 augustus 2012
Internationale olympiade in Keulen (iGeo)

Op 21 augustus vertrekken Lotte, Maarten, Nicolas en 
Tim met hun begeleiders (Ria en Robert) naar Keulen. 
Dit jaar nemen 32 landen (met in het totaal 124 
studenten) deel aan de iGeo, waaronder nieuwkomers 
Nigeria, Indonesië en Turkije.

De eerste dagen werken de studenten ijverig aan een 
schriftelijke proef, een veldwerkproef in twee delen en 
een multimediaproef.

Gedurende twee avonden bereiden ze een culturele 
avond voor in workshops. De culturele avond zelf is 
één van de hoogtepunten van het verblijf in Keulen.

Verder staat een dagexcursie in de regio rond 
Keulen (Ruhrgebied, bruinkoolwinning, 
natuurpark Rheinland) en een verkenning van de 
Keulse binnenstad op het programma.

In een gemoedelijke sfeer presenteren de 
studenten aan elkaar hun poster over een aan 
hun land gebonden problematiek rond het 
thema water. 

De laatste dag wonen we in de namiddag de 
openingsceremonie van het Internationaal 
Geografi sch Congres (IGC) bij in de 
Filharmonie van Keulen. Met meer dan 
2000 genodigden, een uitgebreid orkest, 
een koor en veel prominenten is dit 
een indrukwekkende gebeurtenis. 
Na veel mooie muziek en talloze 
speeches worden de gouden medailles 
uitgereikt. Deze gaan naar Singapore, 
Oost-Europese landen en Duitsland.

Tijdens een slotceremonie ’s avonds 
in het jeugdhotel waar we verblijven, 
worden de zilveren en bronzen 
medailles uitgereikt. Tim en Maarten 
ontvangen elk een bronzen medaille. 

Van harte profi ciat!
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Finale van de Geo-Olympiade 2012
in Oost-Vlaanderen
Jordy Loones, Hans Maricou, Lies Vandenbroele, Veronique De Grave, 
Wim Buysse, Kevin Van de Moortele, Lieselot Vandenhoute.

Fotoverslag

Dankwoordje

Dank aan het Sint-Vincentiuscollege te Gent voor het gebruik van de infrastructuur.

Dank aan de juryleden: Pascal Brackman (RouteYou); Dominique Van de Eeckhaut (Politie Gent); Filip Dhondt (directie 
Sint-Vincentius); Robert Neyt (VLA, Arteveldehogeschool); Marc De Jonghe (fietsersbond); Sabine Van Lancker (dienst 
mobiliteit scholen); Ingrid van den Zegel (VLA Geo-Olympiade); Sofie Bracke (Gentse schepen van werk)

Dank aan alle helpende handen van de VLA Oost-Vlaanderen, waarop we ook nu weer op konden rekenen!

Op zaterdag 21 april 2012 verzamelen de deelnemers aan het 
Sint-Pietersstation te Gent. Ze krijgen er onmiddellijk hun eerste 
opdracht: een dropping.

Aangekomen in het Sint-Vincentiusinstituut, trachten de deelnemers 
de multimediaproef tot een goed eind te brengen.

Na het middagmaal krijgen de deelnemers de instructies voor de 
veldwerkproef. Ze moeten een schoolvervoersplan opstellen voor 
hun gastschool. Zaterdagnamiddag starten de deelnemers aan de 
voorbereidingen.

De enquêtes worden grondig doorgenomen, de kaarten bestudeerd.
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Op het terrein worden de routes van de leerlingen verkend, 
alternatieve routes worden nagegaan.

De verzamelde info wordt gedigitaliseerd en verwerkt.

Avondactiviteit: The Target. Een misdadig spannend 
achtervolgingsspel (met GPS).

Na een niet al te lange nacht nemen de deelnemers terug plaats achter 
de kaarten, pc’s en op de fietsen om de laatste hand te leggen aan de 
veldwerkopdracht.

Op zondagnamiddag stellen de deelnemers de resultaten van hun 
veldwerkproef voor aan een volle zaal.

Tijdens de presentaties van de schoolvervoersplannen worden de 
huidige routes van de leerlingen van huis naar school besproken, 
alsook de knelpunten en de mogelijke alternatieven.



90 Jaarboek De Aardrijkskunde 2012

Een afsluitend woordje door de Gentse schepen van werk; Sofie Bracke. Om tenslotte na te praten bij een hapje en een drankje.

Figuur1: De trajecten vanuit het deelgebied Muide-Oostakker-St.-Amandsberg
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Figuur1: De trajecten vanuit het deelgebied Muide-Oostakker-St.-Amandsberg

de	veLdwerkproef	uitgeLiCht

Het was in juni nog in het nieuws: autobestuurders staan 
in en om Gent jaarlijks gemiddeld 52 uur in de file. UGent-
verkeersdeskundige Johan De Mol geeft aan dat onderwijs-
instellingen nog te weinig bezig zijn met de mobiliteit van 
hun leerlingen en werknemers. Ook zij moeten dringend 
mobiliteitsplannen opstellen.

IVV Sint-Vincentius heeft dankzij de Geo-Olympiade alvast 
de eerste stappen in die richting gezet. Aardrijkskunde be-
wijst zo opnieuw haar direct maatschappelijk nut.

De veldwerkproef voor de leerlingen bestond uit het opstel-
len van een schoolvervoersplan.

De deelnemers aan de finale van de Geo-Olympiade 
moesten voor het opstellen van hun eigen 
schoolvervoersplan de gegevens van een bij leerlingen 
afgenomen enquête verwerken en analyseren.  
Concreet: het aantal leerlingen per vervoersmiddel nagaan 
en de aangegeven knelpunten oplijsten.

Daarnaast hadden ze de opdracht zoveel mogelijk gegevens 
met betrekking tot de verkeerssituatie voor het opgegeven 
gebied (deelgemeente) en de directe schoolomgeving te 
verzamelen. Ze gingen zelf op zoek naar mogelijke knel-
punten, controleerden of er voldoende fietsenstallingen, 
bushaltes, parkeerplaatsen, enz aanwezig zijn. Om op die 
manier het beste/veiligste traject voor de leerlingen te be-
palen. Alles werd vastgelegd op foto om bij de verwerking 
de trajecten en hun knelpunten te kunnen reconstrueren.
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Dit was de aanloop naar het visualiseren van alle gegevens, 
bekomen routes en knelpunten. Het actieplan werd gevisu-
aliseerd met behulp van Google Earth (figuren 1 – 3), waar-
bij het cartografische aspect sterk naar voor kwam. Het 
‘ideale’ traject werd gekoppeld aan een lijnobject, de knel-
punten gelinkt aan foto’s en/of cijfermateriaal. Zo kwam 
elk groepje aan een eenvoudig ‘GIS’-product: een kaart met 
route gelinkt aan de verzamelde gegevens met betrekking 
tot de verkeerssituatie.

Bij het actieplan hoorden ook de beleidsvoorstellen om 
deze gekozen trajecten te optimaliseren.

Tijdens de voorstelling werden de ‘schoolvervoersplan-
nen’ van de kandidaten, alsook hun achtergrondkennis 
streng onder de loep genomen. De meeste kandidaten 
hebben zich toegespitst op de fiets als vervoersmiddel. 
Eén van hun conclusies was dat er zelfs in een fietsstad 
zoals Gent nog heel wat pijnpunten zijn. Het jeugdig 

Figuur 2: Knelpunten op kaart gelinkt aan de foto’s van de situatie ter plaatse
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enthousiasme en idealisme kon de volwassen juryle-
den overtuigen dat er nog werk aan de winkel is. De di-
recteur van Sint-Vincentius is overtuigd dat de leer-
lingen van zijn school via een folder kunnen ingelicht 
worden over de beste/veiligste route van en naar school. 
Een volledig schoolvervoersplan is er nog niet, maar alle 
aanwezigen zijn het er over eens: dit is een goede aanzet 
en verdient zeker opvolging! Misschien kunnen die 52 uur 
file zo gereduceerd worden.
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Figuur 3: Trajecten en knelpunten van de onmiddelijke schoolomgeving




