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Wedstrijdsecretariaat
Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen

KU Leuven Departement Chemie

Celestijnenlaan 200 F bus 2404

3001 Heverlee

Tel.: 016 32 74 71

E-mail: info@vonw.be

Website: www.vonw.be

Meedoen is 
belangrijker 
dan winnen.
De gedachte die Pierre de Coubertin meegaf aan 
de moderne Olympische Spelen in 1896.

Vlaamse Geograf ie Olympiade
Schooljaar 2016-2017

22ste editie

Belangrijke data

Inschrijvingen
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Waarom deelnemen?
Om aan de Vlaamse Geografie Olympiade deel te 
nemen, hoef je niet noodzakelijk heel goed in aard- 
rijkskunde te zijn, maar het mag natuurlijk wel.

De klemtoon legt niet op je geografische “weetjes”. 
Het gaat vooral om vaardigheden, inzicht en het 
juist omgaan met en gebruiken van geografische 
informatie.

Als voorbereiding op verdere studies is de Geo-
Olympiade een manier om jezelf op deze vaardig-
heden en inzichten te testen.

We moedigen leerlingen uit het TSO aan om deel 
te nemen, want de TSO leerling met de hoogste 
score in de tweede ronde neemt deel aan finale.

Misschien word je vooral aangesproken 
door het uitgebreide prijzenpakket. 
Onder andere de Interrailtickets ge-
schonken door de NMBS, behoren tot 
de meest gegeerde prijzen. Deze tickets 
laten je toe om onbezorgd gedurende 
een drie-tal weken of een maand Eu-
ropa te verkennen.  

Actieve Steun van:

•	 UAntwerpen, VUB, UGent, UHasselt, KU Leuven, KU Leuven Kulak en Thomas More Mechelen

•	 de Vereniging Leraars Aardrijkskunde

Inleiding  

Galileo Galilei (1564-1642): 
“En toch draait ze.”

De best geklasseerde finalisten kunnen deelnemen aan de 
iGeo, de internationale geografiecompetitie die doorgaat 
half augustus 2017 in Belgrado (Servië). Mis deze unieke 
internationale ervaring niet. Aansluitend op iGeo wordt 
een posttrip georganiseerd.

Niet aarzelen dus, gewoon via je leerkracht inschrijven!

iGeo 2016 - Team
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1. De Vereniging Leraars Aardrijkskunde (VLA) organi-
seert de Vlaamse Geografie Olympiade of VGO.

2. Aan de VGO kan worden deelgenomen door alle leer-
lingen van de derde graad van het secundair onderwijs. 
Het is een individuele wedstrijd tussen leerlingen, 
zonder onderscheid van onderwijsvorm en -net.

3. Een leerling kan onbeperkt deelnemen aan de eerste 
en tweede ronde van VGO, maar slechts twee keer aan 
de finale en dit zolang hij/zij les volgt in het secundair 
onderwijs. 

4. De deelnemers geven toestemming dat beeldmate-
riaal waarop zij voorkomen mag worden gebruikt in 
publicaties. Indien zij dit niet wensen, moeten zij de 
organisatie vooraf schriftelijk op de hoogte brengen. 

5. Inschrijving van de deelnemers gebeurt door de VGO 
schoolverantwoordelijke. De deelname bedraagt 3 
EUR per ingeschreven leerling. Er worden onder 
geen enkel beding terugbetalingen gedaan. Eventuele 
verplaatsingskosten blijven steeds ten laste van de 
deelnemers.

6. In september worden de kalender, het verloop van de 
wedstrijd en de te kennen leerstof gepubliceerd op onze 
website www.vonw.be/geografie.

7. De VGO verloopt in drie ronden: twee schiftingsron-
des en een finale. De vragen en opdrachten worden 
opgesteld door een werkgroep en zijn gebaseerd op het 
‘International Charter on Geographical Education 
I.G.U.1992. In alle onvoorziene gevallen beslist de 
jury. Over de inhoud en de uitslagen van de verschil-
lende proeven wordt geen correspondentie gevoerd.

8. De eerste ronde verloopt online (internettoepassing)  
op de school van de deelnemers en dit op hetzelfde 
tijdstip voor alle deelnemers. Deze ronde bestaat 
uitsluitend uit meerkeuzevragen. De schoolverant-
woordelijke houdt toezicht en is verantwoordelijk voor 
het eerlijk verloop. Deze persoon volgt de gekregen in-
structies op. De jury kan steeds het eerlijk verloop van 
de eerste ronde controleren. In geval van vastgestelde 
fraude kan de jury aan een school verdere deelname 
ontzeggen. Op basis van een selectiepercentage worden 
de deelnemers voor de tweede ronde geselecteerd.

9. De tweede ronde gebeurt schriftelijk. Deze ronde 
wordt op verschillende plaatsen gelijktijdig (in principe 
één per provincie) georganiseerd en bestaat uit een 
grote variatie aan soorten vragen. 

10. Na elke ronde maakt de jury een rangschikking van de 
deelnemers en legt het selectiepercentage vast voor de 
volgende ronde. De deelnemende scholen ontvangen 

de resultaten en de getuigschriften van hun 
deelnemers.  Enkel een resultatengrafiek, het 
gemiddelde, de hoogste en laagste score van 
de eerste en de tweede ronde worden gepubli-
ceerd. 

11. In alle rondes wordt een beperkt deel van de 
vragen in het Engels gesteld en wordt er ge-
bruikgemaakt van Engelstalige bronnen.

12. In totaal worden 18 finalisten toegelaten tot de 
finale: de 17 best geklasseerde leerlingen van 
de tweede ronde aangevuld met de beste TSO-
deelnemer. 

13. De finale omvat zowel een theoretisch gedeelte 
als praktische oefeningen (terreinwerk) en is 
gedeeltelijk in het Engels met oog op de inter-
nationale olympiade.  Deze ronde beslaat een 
volledig weekend met overnachtingen.

14. De finalisten worden gerangschikt volgens 
hun behaald resultaat in de finaleronde. Op de 
proclamatie ontvangen ze een diploma en een 
prijzenpakket. Enkel hun rangschikking wordt 
gepubliceerd.

15. De best gerangschikte finalisten komen (onder 
voorbehoud) in aanmerking voor de Inter-
nationale Geografie Olympiade of iGeo. De 
deelnemers aan de iGeo moeten hun engage-
ment tonen, bereid zijn zich degelijk voor te 
bereiden en een werkstuk maken. 

16. Deelnemers aan de finale en de iGeo worden 
gevraagd om een formulier te ondertekenen 
dat zij akkoord gaan met de voorwaarden 
verbonden aan deze rondes.

17. De organisatie van de VGO kan niet aanspra-
kelijk gesteld worden voor beschadigde of ver-
loren voorwerpen van de deelnemers tijdens de 
verschillende rondes.

Tijdens de finale april 2016.

Algemeen 
Reglement
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Algemene 
Informatie
1. Verloop
Inschrijving: 
De schoolverantwoordelijke aardrijkskunde kan 
zich vanaf 1 september 2016 registreren en zijn 
leerlingen inschrijven via de website www.vonw.be 
en dit tot 10 oktober 2016. 

Een inschrijving is pas effectief wanneer de in-
schrijvingsbijdrage van 3 euro per ingeschreven 
leerling door het wedstrijdsecretariaat ontvangen 
werd vóór de eerste ronde. Indien geen betaling 
werd ontvangen, kan een school worden uitgesloten 
van deelname.

Het inschrijvingsgeld wordt gestort op rekening 
IBAN BE94 4500 5226 9114 van de Vlaamse 
Olympiades voor Natuurwetenschappen met 
vermelding ‘Gebruikersnaam — naam school-
verantwoordelijke aardrijkskunde’ (bijvoorbeeld: 
S9999VGO—naam).

Er worden géén terugbetalingen gedaan wanneer 
één of meerdere leerlingen niet hebben deelgeno-
men, wat ook de reden mag zijn.

Eerste ronde:
De eerste ronde vindt plaats in de school op woens-
dag 26 oktober 2016 van 13 tot 15.30 uur. Hierop 
worden geen afwijkingen toegelaten. 

De schoolverantwoordelijke ontvangt tijdig de 

instructies per e-mail over hoe de online wedstrijd verloopt.

Deze online wedstrijd is voor elke leerling dezelfde. Enkel 
worden de vragen in een andere volgorde getoond.

De schoolverantwoordelijken worden per e-mail verwittigd 
wanneer de resultaten op de website beschikbaar zijn. In 
het overzicht wordt aangegeven wie toegelaten wordt tot de 
tweede ronde.

Tweede ronde:
De tweede ronde vindt plaats op woensdag 8 februari 2017 
van 15 tot 17.30 uur.

Tijdens deze tweede ronde brengen de leerlingen mee:

1. atlas: “Plantyn Algemene Wereldatlas” of “De Boeck 
Atlas”.

2. geodriehoek
3. eenvoudige rekenmachine
4. schrijfgerief en kleurpotloden (minstens 4 kleuren) 

De schoolverantwoordelijken worden per e-mail verwittigd 
wanneer de resultaten op de website beschikbaar zijn. In 
het overzicht wordt aangegeven wie toegelaten wordt tot de 
finale.

Finale:
De finalisten nemen deel aan de finale van vrijdagavond 28 
tot zondagavond 30 april 2017. De finale gaat dit jaar door 
in de provincie Vlaams-Brabant.

Proclamatie finalisten Geo-Olympiade 2016

 

Al Gore (1948): 
“Our world faces a true planetary emer-
gency. I know the phrase sounds shrill, 
and I know it’s a challenge to the moral 
imagination.”
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Deze ronde is met overnachtingen en is gratis voor de 
deelnemers.

Proclamatie:
De proclamatie met prijsuitreiking heeft plaats op zondag 
14 mei 2017 om 10.30 uur in de aula Pieter De Somer van 
de KU Leuven. De deelnemers, hun familieleden, hun leer-
krachten en hun schooldirectie ontvangen een persoonlijke 
uitnodiging.

2. Internationale Geografie 
Olympiade (iGeo) 
De Internationale Geografie Olympiade vindt plaats in de 
Belgrado (Servië) tussen 1 en 8 augustus. Aansluitend heb-
ben de deelnemers de kans om deel te nemen aan een post-
trip . Deze posttrip wordt door de studenten zelf betaald.  
http://igeobelgrade.edu.rs/

Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en het orga-
nisatiecomité doen het nodige om de vier beste kandidaten 
te laten deelnemen aan de iGeo.

3. Informatie
Alle inlichtingen over de Vlaamse Geografie Olympiade 
kunnen bekomen worden bij het:

Wedstrijdsecretariaat Vlaamse Olympiades voor 
Natuurwetenschappen
KU  Leuven Departement Chemie
Celestijnenlaan 200F - bus 2404
3001 Heverlee
Tel.: 016-32 74 71 
Fax: 016-32 78 58

E-mail: info@vonw.be

Website: www.vonw.be

Modelvragen
Voorbeeldvragen van de eerste ronde vind je op 

www.vonw.be

onder de rubriek “Geografie”.
iGeo 2016 - 1 bronzen medaille

Algemene 
Informatie

iGeo 2016

iGeo 2016

iGeo 2016 - poster opdracht
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Eerste ronde
De vragen van de Geo-Olympiade behandelen de 
verschillende aardrijkskundige thema’s en vaardig-
heden uit het secundair onderwijs.

Bijvoorbeeld:
 – landschap herkennen op kaart
 – oriëntatie bepalen aan de hand van foto en 
topografische kaart

 – weerkaarten lezen en interpreteren
 – natuurverschijnselen verklaren met elementen 
uit de platentektoniek

 – actualiteit verklaren vanuit geografisch stand-
punt

Tweede ronde
Ook de vragen van de tweede ronde  behandelen de 
verschillende aardrijkskundige thema’s en vaar-
digheden uit het secundair onderwijs, maar hier 
wordt een groter inzicht en toepassingsvermogen 
verwacht.

De vragen steunen op het analyseren van bronnen 
in een ‘bronnenboekje’.

Finale
De finale bestaat uit:

1. een theoretische proef

2. een praktische proef mét veldwerk

3. een MMT (multimediatest)

Algemene bemerkingen
Tijdens de eerste ronde gebruiken de leerlingen 
“Plantyn Algemene Wereldatlas” of “De Boeck 
Atlas”.

De leerlingen mogen ook gebruik maken van een 
geodriehoek en een eenvoudige rekenmachine.

Enkele meerkeuze vragen worden in het Engels 
opgesteld en er wordt af en toe gebruik gemaakt 
van Engelstalige bronnen.

Leerstof
 

Charles Richter (1900 -1985): 
“Verfijnen is onvermijdelijk in de weten-
schap wanneer je metingen deed van een 
fenomeen over een langere periode in de 
tijd.”
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Stuurgroep

•	 An Steegen

•	 Annemie Van Cleemput 

•	 Ingrid Van den Zegel

•	 Ria Van Mol

De Vlaamse Geografie Olympiade wordt 
georganiseerd door de 

Vereniging Leraars Aardrijkskunde

Finale 2016

Organisatie
 

Mathatma Ghandi (1869-1948): 
“De Aarde biedt voldoende om ieders be-
hoefte te bevredigen maar niet ieders heb-
zucht.”
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Sponsors &
Actieve steun

Sponsors Vlaamse Olympiades Natuurwetenschappen

EOS  v  Nationaal Geografisch Instituut  v  KBIN  v  NewScientist  v  PONTOn  v  Davidsfonds Uitgeverij

 

Onderwijsinstellingen
UAntwerpen  v  VUB  v  UGent  v  UHasselt  v  KU Leuven Kulak  v  KU Leuven  v  Thomas More Mechelen

Verenigingen
BNV  v  KVCV  v  VLA  v  VOB  v  VeLeWe 


