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Arbeidsmarkt
In 2018 hebben we een nieuwe ronde 
van het onderzoek: Wat doen biowe-
tenschappers een jaar na afstuderen? 
uitgezet onder masters afgestudeerd 
in 2015, 2016 en 2017. De resultaten 
worden beschikbaar voor de biologie-
opleidingen en gaan ook een rol spe-
len bij de arbeidsmarktvoorlichting 
van het NIBI. Een eerste analyse komt 
in het voorjaar van 2019 beschikbaar. 
Het NIBI is heel actief om goede aan-
sluiting tussen opleidingen en de ar-
beidsmarkt voor elkaar te krijgen door 
mee te denken op eigenlijk alle ni-
veaus. We zijn voor de universitaire 
opleidingen biologie actief in het 
Overleg Hoger Onderwijs Bioweten-
schappen. Daarnaast organiseren we 
voor de opleidingen biologie en bio-
medische wetenschappen het Lande-
lijk Overleg Studieadviseurs Biologie 
& BMW. Voor de opleiding bos- en na-
tuurbeheer van Wageningen Universi-
teit denken we mee als lid van de 
werkveldcommissie. Voor de hbo-la-
boratorium- en bioinformaticaoplei-

En alweer is het schrijven van een 
jaarverslag aan de orde. Het jaar 2018 
was een mooi jaar voor het Nederlands 
Instituut voor Biologie. Een jaar met 
veel activiteiten, waarvan het soms 
lijkt of we ze al eeuwen doen, maar 
ook nieuwe dingen. Het blijkt dat het 
bestuur, de vele vrijwilligers en de 
medewerkers op het NIBI-bureau, al-
tijd weer geïnspireerd zijn door de bi-
ologie. Die inspiratie geeft de energie 
om het werk te verzetten dat nodig is. 
Nodig om een grote vereniging, met 
veel leden en een omzet van een mil-
joen, te laten draaien.
Biologie lijkt een steeds grotere fac-
tor te worden in de maatschappij. Voor 
veel maatschappelijke vragen, bij-
voorbeeld op gebied van voeding, ge-
zondheid en duurzaamheid en wellicht 
ook energie, moet de biologie oplos-
singen aanreiken. De oplossingen ko-
men voort uit de wetenschap en uit 
het vertalen van de wetenschappelijke 
opbrengsten, naar toepassingen. Het 
NIBI heeft in het veld van de biologie 
de rol op zich genomen om alles te 
doen wat de biologie kan bevorderen. 
Dat doen we ieder jaar weer, in 2018 
met de activiteiten die in dit jaarver-
slag op een rij zijn gezet.
In grote lijnen werkt het NIBI aan be-
grip van biologie in de maatschappij. 
Dat doen we door ons te bemoeien met 
de doelen van het onderwijs, maar ook 
breed in de maatschappij door activi-
teiten rond de Week van de Biologie. 
Het NIBI pleit voor investeren in bio-
logie en voor het veranderen van re-

gels die innovatie in de weg zitten. 
Het NIBI werkt ook aan enthousiasme 
voor biologie bij jonge mensen en 
daarmee aan de toestroom tot de we-
tenschap en de meer toegepaste bio-
logie. Voor de biologen zelf zorgt het 
NIBI ervoor dat iedereen in hooflijnen 
bij kan blijven in ons prachtige vak. 
Een vak dat zich uitstrekt van molecu-
len tot de biosfeer en van de ontwik-
keling van een organisme tot de evo-
lutie. 
Evenals in de voorgaande jaren was 
het NIBI in 2018 weer dé vereniging 
van biologen die, vooral door te doen, 
biologie op de kaart zet.
 
Wetenschap
Het NIBI is geen onderzoeksinstel-
ling, maar toch bemoeit het NIBI zich 
met de wetenschap. In 2018 door mee 
te werken aan een sectorbeeldbeeld 
voor de biologie. In november 2018 
verscheen het rapport Een nieuw fun-
dament: beeld van de bètasector. Dat 
rapport is voornamelijk gericht op na-
tuurkunde, scheikunde, wiskunde en 
informatica, maar gelukkig is er nu 
ruimte gevonden om ook aandacht te 
vestigen op biologie. Mede door het 
eerdere werk van het NIBI aan het Im-
plementatieplan Nieuwe Biologie, de 
NIBI-inventarisatie van de studenten-
instroom en het NIBI-onderzoek van 
de arbeidsmarkt kon de volgende tekst 
in het rapport worden gezet: ‘In 2018 
schreven meer dan duizend nieuwe 
bachelorstudenten zich in bij biolo-
gie. Dit grote aantal is gewenst: afge-
studeerde biologen vinden gemiddeld 
na drie maanden een baan met minder 
dan 5 procent werkeloosheid na één 
jaar. Meer dan de helft werkt in  life 
sciences & health of in het onderwijs, 
beide sectoren met grote voorziene 
tekorten tot 2022. Echter, de instroom 
verdubbelde in vijftien jaar en dit re-
sulteerde in een verder stijgende stu-
dent-stafratio. Daarnaast wordt de 
biologie gevraagd om kernbijdragen 
aan tal van nieuwe interdisciplinaire 
bacheloropleidingen, zoals bioinfor-
matica, global sustainability science, 
future planet studies, medische biolo-
gie en psychobiologie. Ten slotte is er 
een aanzienlijk aantal feitelijke biolo-
gieopleidingen onder een andere 
naam (bijvoorbeeld plantenweten-
schappen). Dit zet, naast de sterk toe-
genomen student-stafratio, het hui-
dige personeelsbestand onder druk.’ 
En verder: ‘Belangrijke innovaties in 
het onderwijs zetten in op sleutel-
vaardigheden, life-long learning en 
aansluiting op wensen van de arbeids-
markt: alle biologen moeten zowel 
computationeel, moleculair als evolu-
tionair en systeembiologisch opgeleid 
worden. Een investering in de biologie 
zal het de sector mogelijk maken met 
innovaties in onderzoek en onderwijs 
een nieuwe generatie biologen op te 
leiden, die gaan werken aan de grote 
maatschappelijke uitdagingen op 
onze planeet.’ Om kort te gaan, het 
NIBI onderstreept aan alle kanten het 
belang van investeren in de biologi-
sche wetenschap. In 2018 is daartoe 
de samenwerking met NWO verste-
vigd. Het NIBI en Bionieuws werken 
mee aan het bekend maken van het 
nieuwe NWO-levenswetenschappen-
congres Life2019. Een congres voor 
mensen uit alle biologische discipli-
nes. 

dingen denken we mee in de Raad van 
Advies van het Domein Applied Scien-
ces en voor de mbo-laboratoriumop-
leidingen denken we mee in het seg-
ment proces en laboratoriumtechniek 
van de Stichting Beroepsonderwijs 
Bedrijfsleven (SBB). Het advies van 
het NIBI kan van hoge kwaliteit zijn 
door ons onderzoek in de arbeids-
markt en door de kennis van het 
voortgezet onderwijs. We hebben door 
onze activiteiten in het voortgezet 
onderwijs een goed beeld van de leer-
lingen daar. Met dat beeld kunnen we 
opleidingen vertellen wat ze mogen 
verwachten van de instroom in hun 
opleidingen.

Alle informatie over opleidingen en de 
arbeidsmarkt wordt volop ingezet bij 
voorlichting aan studenten. In 2018 
verzorgden we een carrièrepresenta-
tie bij de LOBS masterdag. Bij het Lei-
den Biology Career Event verzorgde 
het NIBI een carrièrepresentatie en 
een workshop, dit keer in het Engels. 
In Utrecht werd carrièrevoorlichting 

verzorgd voor eerstejaars studenten. 
Voor individueel carrièreadvies kwa-
men veertien leden langs bij het NIBI.
Een schot in de roos bij de voorlich-
ting voor leerlingen in de bovenbouw 
havo en vwo is de Studiespecial Biolo-
gie. In de studiespecial 2018 is infor-
matie te vinden over 26 bio-gerela-
teerde opleidingen op universitair en 
hbo-niveau, 7 lerarenopleidingen bio-
logie en 10 bio-gerelateerde bedrij-
ven. De Studiespecial Biologie editie 
2018 werd gedrukt in een oplage van 
twintigduizend exemplaren en voor 
het grootste deel verspreid onder de 
biologiedocenten die deelnamen aan 
de NIBI-onderwijsconferentie, Biolo-
gie voor de Toekomst. 

Biologieonderwijs
Werken aan actueel relevant en sa-
menhangend biologieonderwijs is één 
van de speerpunten van het NIBI. Ze-
ker nu de overheid bezig is met een 
project om het onderwijs te vernieu-
wen, Curriculum.nu, is het zaak om de 
vinger aan de pols te houden. De be-

16 november 2018 
De Werelt, Lunteren

Dé NWT-conferentie 
voor het basisonderwijs

DÉ LANDELIJKE NATUUR, WETENSCHAP EN TECHNIEKCONFERENTIE – ALLES OVER GEDRAG IN EEN DAGHOE 
EENKOE HAASE 
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Jaarverslag van het Nederlands Instituut

Leren over 
vaccineren
De komende tijd worden alle 14-jarigen 
opgeroepen om zich te laten vaccineren 
tegen meningokokkenziekte. En de 15 tot 
en met 18-jarigen volgen in 2019. Misschien 
krijg jij binnenkort ook wel een brief van de 
GGD om deze nieuwe prik te halen. Weet 
je eigenlijk wel wat een vaccin precies is en 
hoe het werkt? Dat ga je de in deze lessen 
uitzoeken.

Je weet wat een vaccin is.
Je weet hoe een vaccin werkt.
Je weet hoe je afweersysteem werkt en je weet 
wat een witte bloedcel is en wat antistoffen en 
antigenen zijn.
Je weet dat meningokokkenziekte veroorzaakt 
wordt door een bacterie.
Je kan een weloverwogen besluit nemen of je je 
wil vaccineren.
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langrijkste concepten van de biologie 
moeten in onze visie worden opgeno-
men in verplichte doelen voor het hele 
onderwijs. Uiteraard is de ervaring 
van het NIBI uit het verleden, bij het 
maken van nieuwe examenprogram-
ma’s voor havo en vwo, een prima ba-

sis voor de inbreng in het proces Cur-
riculum.nu. Veel van de keuzen die je 
zou moeten maken voor het biologie-
onderwijs staan gelukkig al in de leer-
lijn biologie van 4 tot 18 jaar. Het lijkt 
erop dat in het proces van Curriculum.
nu veel andere invloeden aan de orde 

zijn. Het is daarom van belang om als 
NIBI waakzaam te blijven. Het onder-
wijs moet wat ons betreft gebaseerd 
blijven op de moderne biologische 
wetenschap. Het is om die reden dat 
concepten uit de immunologie en de 
praktijk van vaccinatie volop aan-

voor Biologie over het jaar 2018

dacht moeten krijgen. Dit om tegen-
wicht te bieden aan de onwetenschap-
pelijke denkbeelden die zo maar hun 
intrede doen in sociale media. Voor 
concepten uit de moleculaire biologie 
en de praktijk van de toepassing bij 
genetische modificatie geldt het-
zelfde. Je zou denken dat de systeem-
concepten voortplanting en evolutie 
als vanzelf in het programma worden 
opgenomen. Helaas is zelfs dat niet 
gegarandeerd in het proces Curricu-
lum.nu. Waakzaamheid was in 2018 
het devies en blijft dat in 2019. Het 
NIBI werkt graag mee aan nieuwe 
doelstellingen voor het onderwijs, 
vooral voor het basisonderwijs en voor 
het vmbo, op basis van de weten-
schappelijke stand van zaken. We wer-
ken bij de onderwijsvernieuwing nauw 
samen met onze collegaverenigingen 
in de stichting Innovatie van Onder-
wijs in Bètawetenschappen en Tech-
nologie (IOBT). In 2018 hebben we 
onze zorgen over het verloop van Cur-
riculum.nu diverse keren kenbaar ge-
maakt. We hebben in 2018 met de or-
ganisatie van Curriculum.nu afgespro-
ken dat we blijven doorgaan met het 
leveren van constructieve bijdragen. 
In 2019 moet blijken waar dat toe gaat 
leiden. 
Een ander belangrijk aspect van ons 
werk is het verzorgen van nascholing 
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Doordat het NIBI een vereniging is 
met een professioneel bureau, kun-
nen er heel veel activiteiten worden 
georganiseerd. Deelname aan acti-
viteiten proberen we zo goedkoop 
mogelijk te maken. Dat kan doordat 
het NIBI geen winst hoeft te maken. 
Kort gezegd moeten de opbrengsten 
en de uitgaven in balans zijn. Uiter-
aard is het wel nodig om een buffer 
te hebben voor als het een keer te-
genzit. In de Algemene Vergadering 
van 2018 heeft de kascommissie 
aangegeven dat een algemene re-
serve van 50 procent van de vaste 
lasten mooi zou zijn. Het verhogen 
van de algemene reserve kan bij het 
NIBI om belastingtechnische rede-
nen echter alleen stapsgewijs, met 
gemiddeld maximaal 15.000 euro 
per jaar.
In 2018 staat er onder aan de streep 
een voordelig saldo van 34.452 euro. 
Het bestuur stelt voor om dit resul-
taat toe te voegen aan de algemene 
reserve. 
Er zijn een aantal bijzondere facto-
ren aan te wijzen die hebben geleid 
tot het positieve resultaat. Als eer-
ste is de verhuizing van het NIBI-
bureau te noemen. Nadat vorig jaar 
kosten voor de verhuizing moesten 
worden gemaakt, komt nu het voor-
deel van de verhuizing pas echt naar 
voren. De huisvestingskosten zijn 
met bijna 30.000 euro gedaald. Een 
ander bijzonder verschil vinden we 
in de kosten van de Week van de Bio-
logie. De kosten in 2017 hadden te 
maken met de aanloopkosten voor 
de Week, onder andere voor het ma-
ken van een website. In de Week van 
de Biologie van 2018 is deze site op-

nieuw gebruikt. De kosten voor de 
Week van de Biologie 2018 zaten 
voornamelijk in de productie van 
het boek Plassen over Kwallenbeten. 
Dit bleek een bestseller te zijn, 
waardoor er in 2018 ook flink wat 
opbrengsten tegenover de kosten 
kwamen te staan.
In de rest van de opbrengsten zien 
we dat alles redelijk verloopt vol-
gens de begroting. Bij de conferen-
ties was de opbrengst wat hoger, 
maar daar stonden ook hogere kos-
ten tegenover. Dat komt puur door 
het aantal deelnemers. Overigens is 
het verschil tussen de opbrengsten 
en de directe kosten groot in diverse 
posten. Je moet daarbij echter altijd 
rekening houden met het werk dat 
op het NIBI-bureau wordt verzet om 
de opbrengsten te genereren. Dat 
werk wordt verantwoord in de kos-
ten. De inkomsten moeten dus altijd 
zo hoog zijn dat zowel de kostprijs 
van de omzet als de kosten kunnen 
worden betaald.
Al met al hebben we financieel een 
jaar gedraaid waarin het voordeel 
van de verhuizing ruimte geeft. Ook 
het veranderen van een simpel ding, 
zoals het versturen van facturen via 
de mail, was goed voor een beper-
king van de kosten met duizenden 
euro’s. Deze structurele ruimte geeft 
de mogelijkheid om meer te investe-
ren in de doelstelling van het NIBI:  
NIBI zet biologie op de kaart.
In 2019 is daar een uitgelezen mo-
gelijkheid voor. In de Week van de 
Biologie 2019 bestaat het Vakblad 
voor Biologen, nu Bionieuws, hon-
derd jaar. Een mijlpaal die niet onge-
merkt voorbij kan gaan. 

Toelichting bij het financiële verslag

J
e staat er niet elke dag bij stil, 
maar de wereld zit op jou te 
wachten. Jij kunt en moet het 
verschil maken. Je kunt dat 

doen door verder te studeren in de 
biologie. Wil je praktisch aan de slag, 
dan kies je voor het hoger beroepson-
derwijs en ga je een belangrijke rol 
spelen in laboratoria, voedselproduc-
tie of natuurbeheer. Ook op de uni-
versiteit kun je kiezen voor de prak-
tijk. Met biologische interesse wordt 

het dan arts, dierenarts of zelfs psy-
choloog. Als je de wetenschap in wilt, 
dan kom je terecht bij de opleidingen 
die zich in deze Studiespecial Biologie 
aan je voorstellen. 
Je begrijpt dat je na een studie in de 
biologie, een belangrijke rol gaat spe-
len in de maatschappij. Je gaat in de 
wetenschap,  het beleid,  de voorlich-
ting of  je eigen bedrijf bijdragen aan 
de wereld. Je gaat zorgen voor duur-
zaamheid, voor gezond ouder wor-

den, voor oplossingen bij kanker en de 
ziekte van Parkinson, en voor voedsel- 
veiligheid en beschikbaarheid. Dat 
doe je niet alleen in Nederland, maar 
over de hele wereld. 
De biologie zit in een spectaculaire 
fase. Nieuwe technieken in de geneti-
sche modificatie, radicale veranderin-
gen in de landbouw en echt nieuwe 
behandelingen van kanker; jij kunt er 
bij zijn. In alle rollen, want die zijn 
allemaal nodig. Word analist, biome-

disch wetenschapper, plantenweten-
schapper, ecoloog, gedragsbioloog of 
evolutiebioloog, en je doet mee.
Wij van het Nederlands Instituut voor 
Biologie kunnen je zeggen dat de we-
reld op je zit te wachten. We doen 
veel onderzoek in de arbeidsmarkt 
en daar komt uit dat de wereld voor 

je open ligt als je kiest voor biologie. 
Je hebt uiteindelijk twee dingen no-
dig voor een perfecte baan. Eerste is 
een diploma van een van de opleidin-
gen in deze studiespecial. Tweede is  
PASSIE voor biologie.        

Leen van den Oever
Directeur Nederlands Instituut voor Biologie

Studiespecial

Beroepsvereniging
1  Nederlands Instituut 
  voor Biologie 

 Hogescholen
 3 Avans Hogeschool Breda 
  4 Aeres Hogeschool Almere  
 5 Aeres Hogeschool Wageningen
 6 Fontys Hogeschool Eindhoven
 7 Hanzehogeschool Groningen
 8 HAS Hogeschool Den Bosch/Venlo
 9 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
 10 Hogeschool Inholland 
  Amsterdam/Delft
11 NHL Stenden Hogeschool 
  Emmen
12 Hogeschool Saxion 
  Deventer/Enschede
13 Zuyd Hogeschool Heerlen
14 Hogeschool VHL 
15 Lerarenopleidingen 

havo/vwo-editie 2018

  
Universiteiten
19 Radboud Universiteit Nijmegen
20 Rijksuniversiteit Groningen
21 TU Delft & Universiteit Leiden 
22, 23 Universiteit Leiden 
24, 25 Maastricht University
26, 27 Universiteit Utrecht
28, 29 Universiteit van Amsterdam
30 Vrije Universiteit Amsterdam
31 Wageningen University

Werkveld
 2 Artis Micropia, Enza Zaden
 16 Naktuinbouw, GenDx
 17 Koppert Biological Systems 
  Bejo Zaden, Sanquin 
18 Naturalis 
  Unie van Waterschappen
 32 Seed Valley

Biologie

Begroting
2018

25,000
25,000
25,000

340,000
50,000
3,000

444,000
0
0

912,000

128,000
6,000
1,000

200,000
45,000

0
5,000

12,000
0

397,000

515,000

430,000
5,000

45,000
35,000

515,000

0

0
0

60,603

469,427
530,030

248,486

15,150

266,394

530,030

Realisatie
2017

24,427
32,015
33,675

344,001
63,514
5,324

454,736
1,500

0

959,192

127,399
8,512

167
205,851
48,559

0
3,398

50,547
0

444,433

514,759

423,946
4,176

66,938
38,526

533,586

-18,827

56
-18,771

31-dec-18

20,043
40,560

134,146
335,281

214,034
34,452

30,233
17,004
15,506

203,651

Realisatie
2018

28,632
26,120
34,475

363,852
56,431
1,260

448,475
16,804

0

976,049

145,559
8,984

816
210,390
54,070

0
3,856

35,131
0

458,806

517,243

412,337
4,021

37,552
28,975

482,885

34,358

94
34,452

31-dec-17

19,931
40,481

273,352
312,121

232,805
-18,771

21,640
23,118
16,962

35,4981

Begroting
2019

25,000
25,000
25,000

360,000
50,000
1,000

445,000
5,000

0

936,000

128,000
4,000
1,000

210,000
45,000

0
5,000

23,000
0

416,000

520,000

435,000
5,000

45,000
35,000

520,000

0

0
0

60,413

575,530
635,943

214,036

15,150

406,757

635,943



30 maart 2019 | jaargang 2916 bionieuws

voor de mensen die het onderwijs ge-
ven. Het meest in het oog springend 
zijn natuurlijk de drie conferenties in 
2018. De aftrap was er in januari met 
een uitverkochte havo/vwo-boven-
bouw conferentie Biologie voor de 
Toekomst. Zeshonderdvijftig deelne-
mers hadden een keuze uit meer dan 
vijftig workshops en lezingen. Meer 
dan veertig bedrijven en instellingen 
lieten zich zien op de informatie-
markt. Voor een deel deden de instel-
lingen mee op het Jong Leren Eten 
Plein, een initiatief van de overheid 
om aandacht te vestigen op gezond 
eten. 
Op 1 en 2 juni was het de beurt aan de 
docenten vmbo en onderbouw havo en  
vwo. Het thema was dit keer heel span-
nend: Seks, Drugs en Rock ’n Roll. Het 
spreekt voor zich dat het binnen dit 
thema niet moeilijk was om een ruim 
aanbod van lezingen en workshops te 
realiseren. Zowel biologisch inhoude-
lijk als didactisch is het altijd weer een 
kunst om dit thema op een goede ma-
nier onder de aandacht te brengen van 
leerlingen van 12 tot 15 jaar. Ruim 350 
deelnemers maakten gebruik van deze 
prachtige nascholingskans.
Op 16 november waren de leerkrachten 
uit het basisonderwijs welkom bij de 
conferentie Hoe een Koe een Haas 
vangt. Hier waren workshops en lezin-
gen te volgen over gedrag. Je zou kun-
nen zeggen: alles over gedrag in een 
dag. Ook bij deze conferentie was er 
een mooie opkomst van circa driehon-
derd deelnemers. Voor een beperkte 
groep was er op zaterdag ook nog een 
natuurfotografieworkshop. 
Bij activiteiten voor het basisonder-
wijs hoort ook de training Natuur We-
tenschap en Techniek (NWT) die het 
doel heeft om de drempel te verlagen 
bij leerkrachten om dit onderwijs ook 
daadwerkelijk te geven. In 2018 is de 
training op Nutsbasisschool Teterin-
gen gehouden. De training Microsco-
pie voor de Basisschool kon door me-
dewerking van Neopta in 2018 worden 
verzorgd voor meer dan 270 leerkrach-
ten in het basisonderwijs. Bij deze 
training gaat het NIBI het land in. We 
hielden trainingen op achttien loca-
ties door heel Nederland.

Week van de Biologie
Na het redelijk verlopen van de eerste 

Week van de Biologie werd in het be-
stuur besloten om dit initiatief voort 
te zetten. Het doel van het NIBI is het 
beter bekend maken van de biologie 
bij alle inwoners van Nederland en 
daar past een moment van extra aan-
dacht in het jaar bij. In 2018 waren er 
in de Week van de Biologie weer tien-
tallen activiteiten, variërend van le-
zingen tot excursies en mini-confe-
renties. De landkaart op de website 
was weer goed gevuld, met voor ieder-
een wat.
Om inhoudelijk het een en ander te 
vertellen over voeding, gezondheid 
en duurzaamheid werd in het kader 
van de Week van de Biologie het boek 
Plassen over Kwallenbeten – biologische 
lariekoek ontleed gemaakt. Een boek 
waarin honderd misvattingen over bi-
ologische onderwerpen worden ont-
leed. Het boek kreeg veel aandacht in 
de media en is inmiddels een bestsel-
ler te noemen. Speciaal voor het on-
derwijs werd een nieuwe lessenserie 
Leren over Vaccineren ontwikkeld en 

gelanceerd waarin leerlingen leren 
hoe ons immuunsysteem getraind 
wordt door middel van vaccinaties. 
Leerlingen worden aan het eind zelf 
expert en maken een voorlichtings-
product waarmee ze hun eigen ouders 
kunnen voorlichten.

Vakblad Bionieuws
Bij de doelstellingen van het NIBI 
hoort het faciliteren van bijblijven in 
de biologie. Iedere bioloog wil op de 
hoogte blijven van het vak, maar dat 
is geen gemakkelijke opgave. Voor 
NIBI-leden is het dankzij Bionieuws 
wel goed mogelijk om bij te blijven. 
Bionieuws is in 2018 weer twintig keer 
bij de leden bezorgd. Ook in 2018 is de 
professionele redactie van Bionieuws 
er weer in geslaagd om nieuw onder-
zoek, bijzondere discussies, menin-
gen, boekbesprekingen en een uitge-
breide agenda te publiceren. Op de 
onderwijspagina werden lesideeën 
gegeven en werden diverse leuke en 
belangrijke contexten voor het onder-

wijs in beeld gebracht. In 2018 ver-
schenen er twee themanummers. In 
januari één over Jong Leren Eten en in 
september één over vaccinatie. Een 
greep uit de inhoud is haast niet mo-
gelijk vanwege de omvang, in 2018 
was Bionieuws goed voor 340 pagina’s 
leesplezier, met onderwerpen varië-
rend van nieuwe inzichten over gen-
duplicatie en het menselijk brein tot 
het bouwen van mosselbanken. De  
redactie van Bionieuws houdt alle  
wetenschappelijke tijdschriften in de 
gaten en zorgde er ook in 2018 weer 
voor dat alle nieuwe en spraakma-
kende wetenschap op een toeganke-
lijke manier beschikbaar kwam. Bij-
blijven in de biologie van ecologie en 
evolutiebiologie tot moleculaire bio-
logie is te doen, maar niet zonder  
Bionieuws. 

De vereniging NIBI
Als beroepsvereniging zetten we een 
groot aantal activiteiten op en be-
moeien we ons met alle zaken waarin 
biologie een rol speelt. We proberen 
op allerlei manieren zelfstandig of in 
samenwerking met anderen beleid te 
beïnvloeden en een modern imago 
van de biologie neer te zetten. We 
zien en promoten zowel de maat-
schappelijke relevantie van biologie 
als de belangrijke rol van nieuwsgie-
righeid gedreven ongebonden onder-
zoek en goed biologieonderwijs. 
Een beroepsvereniging kan niet zon-
der haar leden. De leden zijn van groot 
belang omdat ze bijdragen in de vorm 
van contributie. Die contributie gaat 

Vervolg jaarverslag 2018

trouwens voor een deel op aan het ma-
ken van Bionieuws en aan het ontwik-
kelen van nieuwe vormen van informa-
tievoorziening. Maar maakt het ook 
mogelijk om biologie onder de aan-
dacht te brengen van een breed pu-
bliek. 
De leden van de vereniging zijn ook op 
een andere manier belangrijk. Het le-
dennetwerk heeft meegewerkt aan de 
Week van de Biologie, leden hebben 
meegewerkt aan de verspreiding van 
de Studiespecial Biologie, leden heb-
ben geholpen bij het organiseren van 
conferenties, leden hebben de vereni-
ging bestuurd en leden hebben mee-
gedacht door per e-mail of mondeling 
met ideeën te komen voor het nog be-
ter laten functioneren van het NIBI.
Aan het eind van 2018 hadden we 
5703 leden, 298 meer dan het jaar er-
voor. Die groei is geweldig, ook een 
soort compliment voor wat we neer-
zetten, denk ik weleens. We blijven 
ook in het komend jaar op zoek naar 
meer biologen die we, wellicht met de 
nieuwe diensten waarvoor we in 2018 
plannen hebben gemaakt, kunnen ver-
leiden om lid te worden van de club.
Bij het NIBI wordt in het bestuur ie-
dere keer gezocht naar een brede ver-
tegenwoordiging van alle biologen: 
professoren, directeuren, beleidsme-
dewerkers, docenten en studenten. Er 
wordt bij het voorstellen van nieuwe 
leden voor het bestuur altijd gezocht 
naar mensen uit disciplines of werk-
omgevingen in de biologie die nog 
niet vertegenwoordigd zijn. Het be-
stuur heeft op die manier een brede 
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Vloeibare kristallen speelden naast 
hun moderne gebruik in beeldschermen 
waarschijnlijk ook een belangrijke rol bij 
de vorming van de eerste biomoleculen. 
Wetenschappers speculeren al lang dat het 
leven op aarde begon in een ‘rna-wereld’. 
De vraag was hoe lange rna-strengen 
ontstonden in een wereld waar ribozy-
men en eiwitten nog niet voorkwamen. 
Onderzoekers tonen nu aan dat korte rna-
sequenties van zes of twaalf nucleotiden 
zich bij hoge concentraties spontaan in 
vloeibare kristallen ordenen (ACS Nano, 
3 oktober). Een chemische activator kon 
daarna de eindes samenbrengen, om zo 
lange rna-strengen te vormen. Daarnaast 
voorkwam deze ordening de vorming van 
niet-verlengbaar circulair rna.

Machtige Acht

Er zijn slechts acht zoogdiersoorten waarbij duidelijk sprake is 
van vrouwelijk leiderschap. Dat stellen drie vrouwelijke biolo-
gen en een mannelijke evolutionair psycholoog – VU-hoogleraar 
evolutionaire psychologie Mark van Vugt – in The Leadership 
Quarterly (26 september online). Ze analyseerden hiervoor 76 
sociale zoogdiersoorten en komen op acht rolmodellen die het 
glazen plafond bij zoogdieren hebben doorbroken: orka’s, leeu-
wen, gevlekte hyena’s, bonobo’s, bonte en ringstaartmaki’s en 
Afrikaanse en Aziatische olifanten.
De onderzoekers realiseren zich dat ze zich op glad ijs begeven: 
‘Door de sterkste gevallen van vrouwelijk leiderschap te be-
schrijven bij niet-menselijke soorten willen we inzicht bieden in 
de kansen en potentiële uitdagingen voor vrouwelijk leider-
schap bij zoogdieren, en meest in het bijzonder bij mensen.’ Die 
inzichten zijn nogal diffuus en ‘de obstakels voor vrouwelijk lei-
derschap hebben diepe evolutionaire wortels’. Er is gelukkig 
ontsnapping mogelijk: ‘de mens is als culturele soort in staat 
haar eigen toekomst te kiezen’.

Gert van Maanen
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Dit studiejaar starten in totaal elf-
honderd eerstejaars met een univer-
sitaire opleiding biologie. Voor het 
derde jaar op rij een flinke groei, dit 
jaar met ruim 5 procent. ‘Mooi dat 
scholieren herkennen dat biologie 
een interessante en relevante studie 
is, maar het betekent wel dat de in-
stellingen moeten investeren in ex-
tra staf. Anders dreigt de groei de 

kwaliteit van het universitaire biolo-
gie-onderwijs uit te hollen’, reageert 
Leen van den Oever, directeur van 
het Nederlands Instituut voor Biolo-
gie (NIBI), de vakvereniging van bio-
logen. ‘Veel universitaire docenten 
zijn nu al overbelast en voor master-

studenten dreigt een tekort aan sta-
geplaatsen. De rek is er wat dat be-
treft uit’, aldus Van den Oever. 
‘Veel universiteiten kampen nu al 
met een tekort aan vaste staf om op-
leidingen draaiende te houden. En de 

benodigde innovatie van het onder-
wijs kun je niet aan promovendi en 
postdocs overlaten. Je kunt de kwali-
teit van het onderwijs met een groei-
ende instroom niet op peil houden 
zonder te investeren’, meent Van den 
Oever. Instellingen kunnen volgens 
hem  deels het probleem zelf oplos-
sen door de groeiende studentenin-
stroom direct te vertalen in de aan-
stelling van extra docenten. ‘Er is vol-
doende aanbod van goede postdocs 
en tenure trackers die je een vaste 
baan kunt geven.’ Van den Oever 
roept ook de overheid op de eerste 
geldstroom naar universiteiten te 
verhogen om de zo gewenste extra 
opleiding van meer bèta’s in goede 
banen te leiden. ‘Wat mij betreft is 
dat ook de kern van de boodschap die 
de bèta-decanen dit najaar gezamen-
lijk als sectorbeeld naar de minister 
van onderwijs sturen.’
Landelijk zijn eind september 1100 
nieuwe studenten aan een studie bio-
logie begonnen, 57 meer dan in 2017: 
een gemiddelde stijging van 5 pro-
cent. Dit blijkt uit de inventarisatie 
van daadwerkelijk ingeschreven eer-
stejaars die Bionieuws traditiege-
trouw eind september uitvoert onder 
opleidingscoördinatoren. Bij de uni-
versitaire opleiding biomedische we-
tenschappen (bmw) is juist sprake 
van een daling van bijna 7 procent: 
landelijk starten 1047 eerstejaars 
met deze studie, tegen 1120 in 2017. 
De daling komt vooral op conto van 
de Maastrichtse bmw-opleiding, die 
na de uitschieter van 404 vorig jaar 

weer terugzakt naar 346 eerstejaars. 
De instroom in de Nijmeegse biolo-
gie-opleiding – dit jaar voor het eerst 
volledig in de Engelse taal en met een 
numerus fixus – halveert bijna, van 
220 naar 114 eerstejaars. Vrijwel alle 
andere biologie-opleidingen kennen 
juist een forse groei.

Zie ook pagina 11: ‘Engels vormt geen 
belemmering’

Biowetenschappen groeien wederom
 ‘vertaal groeiende instroom in de aanstell ing van extra docenten’

Door Gert van Maanen

De groeiende instroom 
bij universitaire biolo-
gie-opleidingen vraagt 
om extra docenten, stelt 
vakvereniging NIBI. ‘Je kunt de kwaliteit van het 

onderwijs met een groeiende 
instroom niet op peil houden 
zonder te investeren’
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Seks, drugs 
en Rock ’n Roll
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blik op de biologie. Dat helpt bij de 
ontwikkeling van de NIBI-strategie en 
helpt ook bij het bereiken van alle ge-
ledingen binnen de biologie. In 2018 
mochten we drie nieuwe bestuursle-
den welkom heten, weer met een di-
versiteit van achtergrond. Door het 
aantreden van de nieuwe bestuursle-
den is er ook eindelijk iets gebeurd 
met de genderbalans binnen het be-
stuur. 
In 2018 vergaderde het NIBI-bestuur 
vijf keer. De bestuursvergaderingen 
gingen onder andere over de strate-
gieontwikkeling binnen het NIBI, de 
Wetenschapsagenda van de overheid 
en de kansen en bedreigingen van Cur-
riculum.nu. Het bestuur heeft verder 
gekeken hoe we de financiën van de 
vereniging nog beter duurzaam op 
orde kunnen houden. In 2018 werd 
voor het eerst het echte effect van het 
besluit om te verhuizen duidelijk. Met 
besparingen van dien aard wordt het 
mogelijk om nog meer aan de directe 
doelstellingen te doen. Tijdens de Al-
gemene Vergadering van 2018 werden 
tijdens de bestuursverkiezing: Prof dr. 
Stanley Brul, Drs. Bas Reichert en Drs. 
Harm Jaap Smit herkozen. Het bestuur 
werd daarnaast versterkt met: Drs. Ly-
dia Sevenster, directeur GoedPreste-
ren, daarvoor docent biologie boven-
bouw havo/vwo; Loes Hooijboer MEd., 
docent biologie Nova College MBO la-
boratoriumopleiding en Prof. dr. Vera 
van Noort, hoogleraar computationele 
biologie, Universiteit Leiden. 

Het bestuur bestond eind 2018 uit 
de volgende leden:

Het NIBI heeft zoals iedereen weet 
een professioneel NIBI-Bureau. Daar 
waren in de loop van het jaar zeven 
medewerkers actief in een vast 
dienstverband. Alles bij elkaar ging 
het in 2018 over een bezetting van 5,3 
fte.
De Bionieuws-redactie bestond uit drs. 
Gert van Maanen (hoofdredacteur), 
drs. Maartje Kouwen, MSc. (eindredac-
teur) en drs. Steijn van Schie (eindre-
dacteur). Zij maakten samen twintig 
nummers van Bionieuws. Maartje Kou-
wen en Steijn van Schie maakten in de 
zomerperiode, ondersteund door free-
lance medewerking van Koen Moons, 
het boek Plassen over Kwallenbeten – 
biologische lariekoek ontleed. Ook ver-
leenden zij eindredactionele onder-
steuning bij allerlei producties van 
het NIBI. Maartje Kouwen was naast 
het redactionele werk verantwoorde-

lijk voor de organisatie van de NWT-
conferentie voor het basisonderwijs.
De vormgeving van Bionieuws werd 
uitbesteed aan Annemarie Roos. Koen 
Moons werkte op freelancebasis mee 
om het onbetaald verlof van Maartje 
Kouwen in te vullen. Veerle de Goede-
ren, Marrit van der Bruggen en Joran 
Keijzer werkten in het kader van een 
stage mee aan Bionieuws.
Aan de kant van het NIBI-bureau heeft 
iedereen een eigen takenpakket. Hier-
onder is de werkverdeling in het kort 
weergegeven.
Dr. Ingeborg Scheurwater had de ver-
antwoordelijkheid voor het arbeids-
marktwerk van het NIBI. In 2018 ging 
het daarbij onder andere om het reali-
seren van de Studiespecial Biologie. 
Daarnaast was er carrièreadvies en  
arbeidsmarktvoorlichting en overleg 
met Career Services van verschillende 
universiteiten. Zij voerde ook het se-
cretariaat van het Landelijk Overleg 
Studieadviseurs Biologie en Biomedi-
sche Wetenschappen en het Overleg 
Hoger Onderwijs Biowetenschappen 
en werkte mee aan de NIBI Academie 
en de Week van de Biologie. Verder 
had ze inbreng in de werkveldcommis-
sie van de Wageningse opleiding bos- 
en natuurbeheer.
Drs. Tycho Malmberg was eindverant-
woordelijk voor projecten in het 
voortgezet onderwijs. Het gaat daar-
bij om productie van lesmateriaal over 
thema’s die meer aandacht verdienen, 

maar vooral ook om de onderwijscon-
ferenties voor het voortgezet onder-
wijs. In 2018 ging het om de tweeën-
dertigste onderwijsconferentie bo-
venbouw havo/vwo en de vijfde con-
ferentie voor vmbo en onderbouw. Hij 
was dit jaar ook meer dan gemiddeld 
betrokken bij de organisatie van de 
elfde NWT-conferentie voor leerkrach-

ten in het basisonderwijs. Bij de con-
ferenties werd Tycho Malmberg bijge-
staan door de diverse organisatieco-
mités. Tycho Malmberg was ook pro-
jectleider van de Week van de Biolo-
gie. Hij werd daarbij ondersteund door 
stagiaires Larissa van Vliet en Manon 
ten Kate.
Rina van Rooijen was verantwoordelijk 

voor de algemene kantoor- en recep-
tietaken en het beheer van de verga-
derruimtes, maar was vooral aan de 
slag met financiële administratie, een 
niet geringe taak in een vereniging 
met een omzet van bijna een miljoen 
euro en duizenden facturen met de 
daarbij behorende boekingen. Door te 
werken aan een wijzigingen in de me-
thodiek van factureren kon ze een 
flinke besparing op de portokosten 
bereiken. 
Drs. Leen van den Oever voerde de di-
rectie en bedrijfsvoering en ook een 
deel van de ledenadministratie van 
het NIBI. Hij was daarnaast vooral  
actief in de externe communicatie en 
in een grote diversiteit van advies- en 
beleidscommissies en overlegplat-
forms. Verder werkte hij actief mee 
aan het opzetten en uitvoeren van 
programma’s van de NIBI Academie. 
Bij de trainingen Microscopie voor de 
Basisschool werkte Saskia Pollen op 
vrijwillige basis mee. 

Dit verslag van een actief 2018 is aan 
de orde op de Algemene Vergadering. 
2019 is alweer begonnen en belooft 
een heel bijzonder jaar te worden met: 
de viering van 100 jaar Vakblad voor 
Biologen. Ik sluit net als vorig jaar af 
met de woorden: Samen zetten we als 
NIBI ook in 2019 biologie op de kaart!

Leen van den Oever, 
directeur
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