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Inleiding 

De 21ste olympiade voor natuurwetenschappen, 
optie geografie/geologie, werd opnieuw een succes. 
Na twee selectierondes werd de Vlaamse finale in 
West-Vlaanderen georganiseerd, en een groepje 
van 3 leerlingen nam vervolgens deel aan de 16de 
internationale finale. Deze laatste werd dit jaar in 
China georganiseerd, een attractieve bestemming 
voor heel wat Vlaamse leerlingen! 

De voorrondes

Ook dit jaar was er een stijging in het aantal 
leerlingen dat zich inschreef voor de geo-olympiade 
in Vlaanderen. 2009 leerlingen uit 156 scholen 
schreven zich in, waarvan 761 meisjes en 1248 
jongens. 60% van de leerlingen zit in het zesde jaar, 
40% in het vijfde jaar. Ongeveer 7% van de leerlingen 
komt uit het tso, 0% uit het kso. Geografisch bekeken 
komen de meeste deelnemers uit de provincies 
Antwerpen (726) en Oost-Vlaanderen (579). De 
provincies West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en 
Limburg volgen met respectievelijk 273, 209 en 
184 leerlingen. Uit Brussel deden 33 leerlingen 
mee, en er was zelfs belangstelling van een aantal 
immersiescholen uit Wallonië (5 leerlingen). Het 
kriebelt overigens ook bij de Walen om in het 
algemeen een Waalse geo-olympiade te organiseren! 

In totaal namen 1795 leerlingen van deze groep 
effectief deel aan de eerste ronde die georganiseerd 
werd in de secundaire scholen en bestond uit een 
digitale toets. 281 leerlingen werden vervolgens 
geselecteerd om deel te nemen aan de 2de ronde 
in de universitaire lokalen van de verschillende 

Vlaamse provincies, maar opnieuw deden minder 
leerlingen effectief mee: 255 in totaal, waarvan 
slechts 20% meisjes.

De verdeling van hun punten wordt in de grafiek 
voorgesteld, en blijkt een mooie Gauss-curve te 
zijn. Hieruit werden 20 kandidaten geselecteerd 
voor een spannende en goed georganiseerde finale 
in West-Vlaanderen; 17 leerlingen, allemaal 
jongens, namen effectief deel. De opdrachten in 
de Boulonnais en De Panne waren immers tot in 
de puntjes uitgewerkt door de VLA-werkgroep 
van West-Vlaanderen. Het weer zat niet altijd mee 
maar de sfeer was opperbest! 

De prijsuitreiking in Leuven, onder leiding van 
Frank Deboosere, ging door op 22 mei 2016. 
Daarna volgden enkele spannende weken 
waarin geselecteerde kandidaten voor de 
internationale geo-olympiade afhaakten omwille 
van persoonlijke redenen of uit onvrede met het 
Chinese regime. De Belgische ploeg trok dit jaar 
daarom met slechts 3 leden naar Beijing: Brecht 
Delannoye van het Sint-Jozefinstituut in Brugge, 
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Niels Sevens van WICO Campus Sint-Hubertus 
in Neerpelt, en Jeroen Vervalcke van het Sint-
Janscollege in Sint-Amandsberg. Nadat de nodige 
inschrijvingsformulieren en visumaanvragen in 
orde gebracht werden, waren vluchtdocumenten en 
paspoorten klaar om te vertrekken.

De iGeo in China

Van 16 tot 22 augustus werd dit groepje in China 
onderworpen aan de internationale competitie 
tussen 45 landen uit de verschillende werelddelen. 
Tegelijk werden er een aantal ontspannende 
activiteiten georganiseerd.

Tijdens de schriftelijke test op 40 punten werden 
er vragen voorgelegd over de thema’s landslides, 
tsunami’s, landgebruik, windpatronen, stedelijke 
theorieën en ontwikkeling, en demografi e. 
Tijdens het fi eldwork werd de klemtoon gelegd op 
sustainability en liveability, en moesten leerlingen 
deze concepten toepassen op een terrein in Beijing, 
waarbij er gekarteerd moest worden, een nieuwe 
gebiedsinrichting uitgetekend moest worden, en 
een SWOT-analyse moest worden opgesteld. Ook 

deze test telde mee voor 40 punten. Tijdens de 
multimediatest werden er gedurende 45 minuten 
40 meerkeuzevragen voorgelegd. Deze test 
telde mee voor 20 punten. Al deze testen waren 
opgesteld in het Engels maar voor de ‘non native 
English speaking participants’ werd er een vertaling 
van dubbelzinnige begrippen voorzien en mocht er 
een eenvoudig taalwoordenboek gebruikt worden.
Naast de offi ciële testen werd er ook van de 
leerlingen gevraagd om vooraf een poster voor 
te bereiden over een duurzaam project in eigen 
land. Onze leerlingen kozen ervoor om het project 
Ringland voor te stellen in China.

Naar ontspanning toe werd er een culturele avond 
georganiseerd waarin onze Belgische leerlingen 
alle andere deelnemers aan de iGeo een korte 
quiz voorlegden en de aanwezigen leerden hoe je 
in België een pintje kan bestellen zonder praten. 
Verder behoorden een bezoek aan de Verboden 
Stad, aan het Zomerpaleis en aan de Chinese Muur 
tot het excursieprogramma. Het werden boeiende 
ervaringen! 

Onze leerlingen eindigden op plaats 82, 94 en 
106 van in totaal 173 deelnemers, en hiermee 
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werd er één bronzen medaille behaald voor 
België. Ons team deed offi cieel niet mee met de 
landencompetitie omdat we slechts met 3 leerlingen 
deelnamen, maar niet offi cieel eindigden we op 
een 24ste plaats. 

Daarna reisde de Belgische ploeg verder naar 
Shanghai om van daaruit ook Hangzhou, en de 
waterdorpen Wuzhen en Xitang te ontdekken. Ook 
een zijdemuseum kon natuurlijk niet ontbreken 
op onze trip. Daarbij vielen ons toch wel enkele 
dingen op: de soms scherpe veiligheidsmaatregelen, 
zeker naar aanleiding van de G20-top in Hangzhou, 
de drukte van Shanghai, de overeenkomst tussen 
de skyline van Shanghai en die van New York, de 
humor van veel Chinezen, en het aantal kinderen 
per gezin in China (toch wel regelmatig meer dan 
1 kind)! 

Enkele bedenkingen 

We hebben onze oren en ogen open gehouden en 
onze voorbereiding van de studenten vergeleken 
met andere landen, alsook onze blik eens geworpen 
op de vragen zelf en de deelnemers buiten België. 
Volgende bedenkingen kunnen we daarbij 
formuleren: 

 » In alle landen komt het tekort aan meisjes in 
deze wedstrijd tot uiting. Niemand heeft een 

pasklare oplossing om dit om te buigen. Meisjes 
blijven motiveren is de boodschap!

 » De selectie van de kandidaten is niet uniform 
over de landen. Sommige landen leggen de lat 
heel hoog en eisen dat leerlingen meerdere 
selectierondes over verschillende jaren met 
onderscheiding afl eggen, andere zijn al blij als 
ze één ronde georganiseerd krijgen. Sommige 
landen nemen leerlingen ook meerdere keren 
mee om te profi teren van de kennis die ze het 
jaar ervoor hebben verzameld. Verder wordt er 
in sommige landen enkel met meerkeuzevragen 
gewerkt in de voorrondes, terwijl andere 
ook open vragen oefenen. In de voorrondes 
in Vlaanderen moet er voldoende aandacht 
blijven gaan naar open vragen, dat is een goede 
voorbereiding. Ook lijkt het zeker nuttig om 
de vragen van de voorgaande iGeo’s met de 
leerlingen door te nemen, of als inspiratie te 
gebruiken voor onze Vlaamse voorrondes. 

 » Tijdens de internationale fi nale mag er geen 
atlas gebruikt worden. Onze leerlingen zijn 
echter niet voorbereid op de kennisvragen die 
voorgeschoteld worden tijdens de internationale 
fi nale. Een aantal Aziatische landen nemen 
hier duidelijk het voortouw in. Ook wordt er in 
de internationale fi nale veel nadruk gelegd op 
het tekenen van kaarten, en op het annoteren 
van of aantekeningen maken bij kaarten. Onze 
leerlingen krijgen hiervoor vooraf misschien best

werd er één bronzen medaille behaald voor pasklare oplossing om dit om te buigen. Meisjes 
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wat extra ondersteuning, misschien kan zelfs 
elke leraar hier een steentje aan bijdragen 
tijdens zijn/haar les aardrijkskunde?! 

 » De voorbereiding van de leerlingen in de diverse 
deelnemende landen is eveneens heel divers. 
Sommige leerlingen worden gedurende drie 
weken klaargestoomd aan de universiteit, soms 
studeren ze gedurende enkele weken zelfstandig 
een aantal cursussen in, soms wordt er ’s avonds 
nog ijverig geblokt. Soms worden leerlingen 
afgeschermd van het andere aspect van de 
iGeo, namelijk in contact komen met jongeren 
van over heel de wereld en andere culturen 
opsnuiven. Het is duidelijk dat onze Vlaamse 
leerlingen het sociale aspect het belangrijkste 
vinden!

 » Engels is een belangrijk element in het 
voorselecteren van leerlingen. Landen waarvan 

leerlingen geen Engels spreken, scoren 
sowieso laag, Engelssprekende leerlingen 
scoren gemiddeld hoger, ook al worden er 
compenserende maatregelen genomen in 
de vorm van vertaling van enkele termen en 
meer tijd bij sommige opdrachten voor niet-
Engelstaligen. Bij de multimediatest worden 
echter geen compenserende maatregelen 
genomen. Misschien moet er in onze Vlaamse 
voorrondes dus meer geselecteerd worden naar 
Engels toe? Het opnemen van een 5-tal vragen in 
het Engels in de voorrondes lijkt misschien een 
goede zet om leerlingen al voeling te geven met 
de manier waarop de internationale olympiade 
georganiseerd wordt. 

Conclusies

Deelnemen aan de IGeo is een unieke ervaring, 
zowel voor leerlingen als voor begeleiders. We 
kunnen dus alleen maar blij en dankbaar zijn dat 
we daarvoor sponsoring krijgen van de overheid. 
Naar voorbereiding toe moeten we onze leerlingen 
misschien wel anders voorbereiden, al zullen 
er altijd verschillen blijven bestaan tussen de 
verschillende landen. Volgend jaar lacht Servië ons 
alvast toe!

Bedanking

De geo-olympiade organiseren is niet evident. 
Vele handen maken echter het werk licht. Bedankt 
aan de Werkgroep Vragen voor de onuitputtelijke 
stroom vragen, aan de leraren om hun leerlingen 
te motiveren en om de eerste ronde in goede banen 
te leiden, aan de regionale verantwoordelijken 
voor de organisatie van de tweede ronde, aan de 
stuurgroep voor de coördinatie, aan Anne Wouters 
en Prof. Luc Van Meervelt voor de coördinatie 
vanuit Leuven, en aan de werkgroep West-
Vlaanderen voor het organiseren van de Vlaamse 
fi nale! 
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