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VISIE 

De studierichting Techniek-wetenschappen is vooral bedrijfsgericht, zonder de algemene vorming te 
verwaarlozen. 

De studierichting Techniek-wetenschappen laat een brede waaier van verdere studiemogelijkheden 
toe. Ze vormt vooral een goede aanloop naar hogere studies in de ecologie en chemie, maar sluit 
evenmin een hele reeks andere beroepen uit. 

In deze studierichting is het extra pakket Toegepaste biologie in het keuzegedeelte vooral bedoeld 
om, aansluitend bij het verplichte vak TV Toegepaste biologie, de leerlingen extra onderzoeks-
competenties aan te leren door zelfstandig experimenten uit te voeren en onderzoeksthema’s uit te 
werken.  

 
Profiel van de leerlingen 

De studierichting Techniek-wetenschappen richt zich naar de goed gemiddelde tot begaafde leerling, 
die zich vanuit zijn belangstellingssfeer richt op de technische aspecten van de wetenschappen. Niet 
de theorie vormt het uitgangspunt, maar wel het waarnemen van natuurverschijnselen en 
experimenteren in het schoollaboratorium.  
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BEGINSITUATIE 

Bepaling van de leerlingengroep 

Dit leerplan is van toepassing op de leerlingengroep die in de derde graad TSO de studierichting 
Techniek-wetenschappen volgt, en in het keuzegedeelte voor een extra pakket Toegepaste biologie 
kiest. 

Om de veiligheid bij het uitvoeren van leerlingenproeven niet in het gedrang te brengen is het aange-
wezen dat het aantal leerlingen niet meer dan 20 bedraagt. 

De leraar oordeelt of hij, rekening houdend met het aantal leerlingen, met de uitrusting van zijn labora-
torium en de aard van de te gebruiken toestellen en producten, de door het leerplan voorgeschreven 
leerlingenproeven zonder gevaar kan laten uitvoeren. 

Indien hij oordeelt dat de beschikbare uitrusting gevaar voor hemzelf of voor de leerlingen oplevert, 
verwittigt hij onmiddellijk het instellingshoofd, die de nodige maatregelen treft om de activiteiten in 
gunstige omstandigheden te laten doorgaan.  

 

Beginsituatie 

Als beginsituatie wordt uitgegaan van het feit dat de leerlingen die de derde graad aanvatten de 
minimumdoelstellingen van de tweede graad TSO of ASO hebben bereikt. 

De leerlingen die kiezen voor de studierichting Techniek-wetenschappen zijn gericht op zowel de 
algemene vorming als op de wetenschappelijke doelstellingen in verband met de kennis van de 
betrekkingen van levende wezens (mens, plant en dier) onderling en hun omgeving.  

Van deze leerlingen wordt verwacht dat zij de volgende items van de biologie beheersen: bacteriën en 
virussen als ziekteverwekkers, betekenis van bacteriën, seksueel overdraagbare aandoeningen, 
gezondheidszorg in verband met stofwisseling en prikkelbaarheid, doping. 

De leerlingen kunnen een lichtmicroscoop hanteren. 

Een beknopte herhaling van sommige basisbegrippen kan noodzakelijk zijn. 
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ALGEMENE DOELSTELLINGEN 

De algemene doelstellingen voor het keuzevak Toegepaste biologie vormen een aanvulling op de alge-
mene doelstellingen geformuleerd voor het verplichte vak Toegepaste Biologie. Ze worden op een aan-
gepast niveau aangebracht.  

 

1  Probleemoplossend handelen 

 
 De leerlingen kunnen: 
 
  - informatie verwerven, ordenen, verwerken en integreren; 
 

- informatie doorgeven; 
 

- onderzoeksresultaten bevattelijk weergeven onder de vorm van een tabel en/of een grafiek; 
 
  - vanuit informatie een oplossingsmodel ontwikkelen; 

 
-   objecten vergelijken en classificeren; 
 
- medewerking naar waarde schatten; 
 

  - afspraken naleven; 
 
  - de functionele samenhang aantonen; 
 
  - abstraheren; 
 
  - abstracte regels en wetmatigheden in nieuwe situaties toepassen; 
 
  - eigen problemen adequaat oplossen; 
 
  - een rationele werkmethode gebruiken; 
 
  - een wetenschappelijk denkpatroon hanteren; 

 
  - inzicht nastreven in relaties zoals oorzaak en gevolg, structuur en functie. 

   

2  Attitudes 

Door het ontplooien van de persoonlijkheid, meer bepaald op het vlak van de wil, het gevoel, het verstand 
en de psychomotoriek, zullen de leerlingen waardevolle attitudes ontwikkelen met betrekking tot milieu, 
gezondheid en andere culturen. 

 
  De leerlingen kunnen: 
 
  - als harmonische persoonlijkheid met eigen identiteit zelfstandig problemen aanpakken door het 

vertonen van o.a. de volgende attitudes : 
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   * aanpassingsvermogen; 
   * kritische zin; 
   * efficiëntie, productiviteit en zelfwerkzaamheid; 
   * zin voor afwerking, orde, netheid, nauwkeurigheid; 
   * algemene belangstelling, breeddenkendheid en openheid; 
   * concentratievermogen en doorzettingsvermogen; 
   * beslissingsvermogen en zelfvertrouwen; 
   * verantwoordelijkheidszin; 
   * zin voor objectiviteit en waarheid; 
   * zin voor bescheidenheid; 
   * bereidheid eigen fouten te verbeteren; 
   * zich doelen stellen en ze systematisch nastreven; 
   * gericht zijn op een positief zelfbeeld; 
   *   bereid zijn tot permanent leren en herscholen; 
   *   afspraken naleven; 
   *   medewerking naar waarde schatten; 
 
  - waardering opbrengen voor de rijkdom en de verscheidenheid van de cultuur van individuen en 

groepen; 
 
  - praktische, maatschappelijke, rationele en esthetische vaardigheden aanwenden; 
 
  - blijk geven van creativiteit en expressiviteit; 
 
  - een democratische, verdraagzame, vredelievende, rechtvaardige en solidaire houding aanne-

men; 
 
 -   zelfstandig en kritisch oordelen over fundamentele maatschappelijke problemen (nationaal en  
  mondiaal) en hierover een bewuste houding aannemen. 
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LEERPLANDOELSTELLINGEN / LEERINHOUDEN / SPECIFIEKE WENKEN 

Ongeveer de helft van de tijd zal aan leerlingenexperimenten besteed worden. 

LEERPLANDOELSTELLINGEN SPECIFIEKE WENKEN 

 

Het labowerk moet een geheel van leerprocessen bieden die kunnen leiden tot attitudes 
en vaardigheden eigen aan de beoefenaars van de wetenschappen in het algemeen en 
de biologie in het bijzonder. Men zal ook het gebruik van kennis en vaardigheden uit 
aanverwante wetenschappen duiden.  

Het labowerk moet tevens de visie van de leerlingen op de biologie verruimen en hen 
informatie bezorgen over studieterreinen van de biologie.  

De doelstellingen die worden nagestreefd tijdens het labowerk steunen vooral op het 
beheersen van een aantal vaardigheden die eveneens kunnen voorkomen in de verschil-
lende natuurwetenschappen. Sommige zijn dezelfde als die in de tweede graad; het be-
heersingsniveau moet echter hoger zijn en evolueren van reproductie naar productief 
toepassen van vaardigheden. Het reproductief niveau wordt bereikt wanneer een leerling 
vaardigheden toepast op dezelfde manier als de leerkracht hem in een identieke leersi-
tuatie heeft voorgedaan; wanneer een leerling deze vaardigheden autonoom kan toe-
passen in een nieuwe situatie spreekt men van productief toepassen. 

De leerlingen kunnen: 

- de wetenschappelijke werkwijze toepassen; 

- aan de hand van instructies een onderzoek uitvoeren; 

- in functie van de probleemstelling informatiebronnen raadplegen, 
informatie selecteren, ordenen en eventueel doorgeven onder een 
andere vorm;  

- een proefverslag opstellen; 

- eigen werk evalueren (controle, fouten nagaan, kritisch staan t.o.v. 
 eigen werk); 

- een verslag over een onderzoek uitbrengen; 

- relevant waarnemen; 

- overeenkomsten en verschillen opsporen; 

- metingen uitvoeren met een afgesproken nauwkeurigheid en de 
metingen efficiënt vastleggen en verwerken; 

- cijfergegevens verzamelen en ordenen;  

- cijfergegevens omzetten in een grafische voorstelling; 

- tabellen raadplegen; 

 

 

Tijdens de lessen worden door de leerlingen gestelde of door de leerkracht geïntrodu-
ceerde problemen zoveel mogelijk zelfstandig (individueel of in groep) opgelost. Een 
'verdoken' leiding van de leerkracht is meestal noodzakelijk om de leerlingen naar een 
steeds groeiende zelfstandigheid te begeleiden. Aan een probleem zal maximaal 2 á 3 
lesuren besteed worden.  
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LEERPLANDOELSTELLINGEN SPECIFIEKE WENKEN 

 

- grafische voorstellingen analyseren en interpreteren: 

- schematische voorstellingen analyseren en interpreteren; 

- determineren; 

- verantwoord omgaan met levende wezens en hun milieu; 

- instrumenten doelmatig kiezen en hanteren; 

- laboratoriumtechnieken beheersen (wegen, maken van procentuele 
 oplossingen, filtreren, …); 

- gericht zijn op veiligheid bij het uitvoeren van experimenten in het 
 laboratorium; 

- aspecten van de biologie in verband brengen met sociale,  eco-
nomische en milieuaspecten; 

- ideeën ordenen en uitdrukken met de juiste wetenschappelijke 
 terminologie. 

 

De problemen moeten zo veel als mogelijk aansluiten bij de leerinhouden van de basis-
cursus Toegepaste biologie en zullen bij voorkeur aanleiding geven tot practica in het 
laboratorium of in het veld. Daarbij wordt vooral de wetenschappelijke werkwijze ge-
volgd. Dit impliceert o.a. dat het probleem duidelijk omschreven wordt en dat in functie 
hiervan informatie wordt opgespoord. Hoewel het probleem daardoor reeds kan opgelost 
zijn, zal de informatie vaak toelaten een onderzoekshypothese op te stellen. Door het 
uitvoeren van experimenten kan hierop een antwoord komen.  

Van elk uitgewerkt onderwerp wordt een verslag geschreven met vermelding van datum, 
onderwerp en doelstellingen en van de stappen die werden gevolgd om deze laatste te 
bereiken. In de loop van het schooljaar moet elke doelstelling minstens één keer aan 
bod komen.  

Opdat de wetenschappelijke werkwijze zou kunnen toegepast worden zal men de leson-
derwerpen zoveel mogelijk onder de vorm van een probleem inleiden.  

De onderwerpen worden bij voorkeur gekozen uit de opgegeven lijsten; de leerkracht is 
echter vrij om nieuwe onderwerpen te introduceren op voorwaarde dat ze aansluiten bij 
de basiscursus en hij ze kan verantwoorden voor het bereiken van één of meerdere na 
te streven doelstellingen. De nieuw geïntroduceerde onderwerpen zullen niet meer dan 
1/3 van het lestijdenpakket omvatten. 

Men streeft ernaar zoveel mogelijk variatie in te bouwen, zowel wat de inhoud als wat de 
werkvormen betreft. 
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Mogelijke onderwerpen 

1. Biodiversiteit 

1.1. Wat is biodiversiteit? 

1.2. Belang van biodiversiteit 

1.3. Problemen en wat er aan te doen 

 
2. Beschrijving van organismen 

2.1. Exemplarische studie van planten 

2.1.1. Determinatie van planten 

2.1.2. Beschrijving van planten 

2.1.3. Onderzoek milieuaanpassingen 

2.1.4. Aanleg herbarium 

2.2. Exemplarische studie van dieren 

2.2.1. Determinatie van dieren 

2.2.2. Beschrijving van dieren 

2.2.3. Onderzoek milieuaanpassingen 

 
3. Ecologie 

3.1. Onderzoek ecologische relaties 

3.1.1. Voedselrelaties 

3.1.2. Ecologische piramiden 

3.2. Kringloop van elementen 

3.2.1. C-kringloop 

3.2.2. N-kringloop 

3.2.3. P- en/of S-kringloop 

3.3. Energieflux 
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4. Intraspecifieke relaties 

4.1. Samenwerking tussen organismen 

4.1.1. Coöperatie bij dieren 

4.1.2. Associatie bij planten 

4.2. Concurrentie 

4.3. Successie en climax bij planten 

4.4. Populatiedynamica bij dieren 

 
5. Interspecifieke relaties 

5.1. Concurrentie 

5.2. Parasitisme 

5.3. Halfparasitisme 

5.4. Symbiose 

5.4.1. Mutualisme 

5.4.2. Commensalisme 

5.5. Epifyten; epizoieten 

5.6. Saprofyten 

5.7. Carnivoren 

 
6. Celleer 

6.1. Lichtmicroscopische studie van cellen 

6.2. Submicroscopische studie van de cel 

6.3. Vergelijking plantaardige en dierlijke cellen 

6.4. Celfysiologie 

6.4.1. Diffusie en osmose 

6.4.2. Plasmolyse en deplasmolyse 

6.4.3. Celstrekking 
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7. Fysiologie 

7.1. Invloed van water op organismen 

7.1.1. Opname en afgifte van water bij planten 

7.1.2. Opname en afgifte van water bij dieren 

7.1.3. Rol van water in levende wezens 

7.2. Invloed van de temperatuur op organismen 

7.2.1. Aanpassingen van planten op extreme temperaturen 

7.2.2. Dieren met wisselende en constante lichaamstemperatuur 

7.2.3. Enzymen: rol en werking 

7.3. Invloed van het licht op organismen 

7.3.1. Reacties van planten op licht 

7.3.2. Bladgroenverrichting 

7.4. Invloed van de lucht op organismen 

7.4.1. Windbestuiving 

7.4.2. Verspreiding van sporen en zaden 

7.4.3. Beweging van vliegende dieren 

7.4.4. Ademhaling 

7.4.5. Gisting 

7.5. Invloed van de bodem op organismen 

7.5.1. Bodemsamenstelling 

7.5.2. Minerale voeding van de plant 

7.5.3. Bodemorganismen 

 
8. Stofwisseling 

8.1. Nucleïnezuren 

8.2. Eiwitsynthese 

8.3. Energierijke fosfaatverbindingen 
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9. Voortplanting en ontwikkeling 

9.1. Mitose 

9.2. Meiose 

9.3. Voortplantingsmechanismen 

9.3.1. Ongeslachtelijke voortplanting 

9.3.2. Geslachtelijke voortplanting 

9.4. Voortplanting bij de zaadplanten 

9.5. Voortplanting bij de gewervelden 

 

10. Erfelijkheidsleer 

10.1. Begrippen 

10.2. Kruisingen 

11.2.1. Mendelwetten 

11.2.2. Gekoppelde genen 

11.2.3. Overkruising 

11.2.4. Geslachtsgebonden overerving 

11.2.5. Extrachromosomale erfelijkheid 

10.3. Modificaties 

10.4. Mutaties 

10.5. Populatiegenetica 

10.6. Genetische toepassingen in de veeteelt 

10.7. Genetische toepassingen in land- en tuinbouw 

 

11. Gedragsleer 

11.1. Genen, milieu en gedrag 

11.2. Aangeboren of aangeleerd gedrag 
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Keuzethema’s 

Contextgebieden Wenken 

Actuele biologische onderwerpen 

- rol van de biologie in de maatschappij 

- gevolgen van toepassingen in de biologie 

- gevaarlijke stoffen 

- biomaatschappij, milieubeheer en volksgezondheid 

 
Er dient rekening gehouden te worden met de thema’s die eventueel al in de 
vorige jaren aan bod gekomen zijn. Dit thema kan door de leerlingen uitgewerkt 
worden door tijdens het schooljaar aan te sluiten bij de actualiteit (bv. de dag 
tegen kanker, de dag tegen alcohol of andere drugs) of door een paar onder-
werpen te laten aansluiten bij het hoofdstuk erfelijkheid: mutagene invloeden van 
radioactieve straling, erfelijkheid van bloedgroepen, ...  

Steeds vertrekt men van een concrete problematiek om tot een breder inzicht te 
komen. Inzicht bijbrengen is hier hoofdzaak en niet het van buiten doen leren 
van onbegrepen problematieken. 

Naast het inspelen op de actualiteit, die liefst zo veel als mogelijk op de inhou-
den van het verplichte vak Toegepaste biologie aansluit, kunnen hier sociale, 
ecologische, ethische, en andere gevolgen van toepassingen in de biologie aan 
bod komen. 

 

‘Klassieke’ biotechnologie’ 

- geschiedenis van de klassieke biotechnologie 

- gebruik van gist bij bakken, bier  brouwen en wijn maken 

- bereiding van azijn met behulp van azijnzuurbacteriën 

- melkzuurgisting: bereiden van yoghurt en zuurkool 

- kaasbereiding: gebruik van leb-enzymen 

- gebruik van micro-organismen bij waterzuivering 

 

 

De werking van gist kan zeer eenvoudig aangetoond worden met een glucose-
oplossing en gedroogde bakkersgist.  

Men kan in de klas zelf yoghurt bereiden met behulp van een liter melk en enke-
le soeplepels yoghurt met levende fermenten uit de handel. 

Het procédé om kaas te maken wordt in 29 stappen getoond op de website: 
http://leden.tref.nl/~mur00004/kaasmaken_default.htm 

Een mooie website, met veel informatie over de genoemde thema's is 
http://www.biotechnologie.net/industriele_microbiologie.htm van de Universiteit 
van Wageningen. Ook op www.eibe.be is veel materiaal ter beschikking. 

Aanvullende informatie uit de reeks Cahiers - Biowetenschappen en Maatschap-
pij: nieuwe voedingsmiddelen: biotechnologie, novel en functional foods. 
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‘Moderne’ biotechnologie  

- bereiding van penicilline 

- bereiding van vaccins 

- mogelijkheden van de moderne biotechnologie 

 

 

Bij de behandeling van de moderne biotechnologie is het de bedoeling het nut 
van enkele toepassingen te laten opzoeken, zonder al te diep in te gaan op de 
techniek zelf. 

Interessante documentatie is gratis te bekomen via de VIB-website: 
http://www.vib.be; e-mail: katrien.couche@vib.be 

Celmetabolisme 
 

- fotosynthese 

- chemosynthese 

- aërobe ademhaling 

- anaërobe ademhaling 

 

 

Het fotosyntheseproces schema’s beschrijven, indelen in foto- en thermo-
chemische reacties en de plaats van de reacties situeren. 

De chemosynthese uitwerken, met voorbeelden illustreren en verschilpunten 
aangeven met het fotosyntheseproces. 

De aërobe ademhaling en de anaërobe ademhaling beschrijven en vergelijken. 

 

Homeostase 

-  thermoregulatie 

- osmoregulatie 

- excretie 

- zuur-baseregulatie 

 

 

 

Verschillende voorbeelden van thermoregulatie opzoeken en uitwerken. 

Verschillende voorbeelden van osmoregulatie opzoeken en uitwerken. 

Verschillende voorbeelden van excretie opzoeken en uitwerken. 

Verschillende voorbeelden van zuur-baseregulatie opzoeken en uitwerken. 
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Voeding 

-  belang van gezonde voeding 

-  maaltijdschijf 

-  dagelijkse behoefte 

-  indeling en belang van vitaminen 

-  het ‘ideale’ gewicht 

-  voedingsproblemen (anorexia, boulimie) 

-  voor- en nadelen van speciale voedingssystemen  

-  voedseladditieven 

-  contaminatie van voedingsmiddelen 

- voedingscontrole 

- sportvoeding 

 

 

Dit thema is zeker geschikt voor leerlingenexperimenten 

Bepalen van de dagelijkse voedingsbehoefte door gebruik te maken van een 
voedingsmiddelentabel 

Vegetarisme, veganisme, macrobiotiek 

Zeer veel gegevens over E-nummers, vitaminen en mineralen en een vraagbaak 
‘Levensmiddelentechnologie’ met meer dan 100 vragen (en antwoorden) zijn te 
vinden op de website: www.voedsel.net/ 
 
Op de website van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedsel-
keten, www.cmlag.fgov.be/favv, zijn er persknipsels te vinden, en ook informatie 
over PCB’s, dioxines, nitraten, additieven, …. 

Weet wat je eet – informatie over etikettering – Ministerie van Volksgezondheid 
en van het Gezin. 

Vreemde stoffen in onze voeding – Monografieën Leefmilieu Nu. Bio-Cahiers. 

Links: www.voedingscentrum.org, voeding.pagina.nl 



TSO – 3e graad – optie Techniek-wetenschappen   15 
TV Toegepaste biologie (1e jaar: 3 lestijden/week, 2e jaar: 2 lestijden/week) 

Invloed van sportbeoefening op het menselijk lichaam 

-  vitale capaciteit  

-  ademhalingsfrequentie 

-  herstelindex 

-  voor- en nadelen van topsport en van recreatieve sport 

-  farmaca en speciale voeding 

 

 

 

 
Vitale capaciteit bepalen met behulp van een spirometer bij sporters en niet-
sporters; vergelijken en bespreken van de bekomen resultaten 

Ademhalingsfrequentie voor en na een inspanning; grafisch weergeven en be-
spreken van de individuele resultaten; vergelijken van de resultaten bij sporters 
en niet-sporters 

Herstelindex bij de staptest van Harvard; vergelijking van de individuele verschil-
len tussen sporters en niet-sporters 

Is topsport gezond? 

Zin en onzin van het gebruik van farmaca en/of speciale voeding i.v.m. fitness, 
bodybuilding, jogging en powertraining, gebruik makend van gegevens uit de 
literatuur, de media en het Internet 

 

Doping 

-  hormonale doping  

-  gebruik van psychofarmaca in de sport 

 

 

Een bondig historisch overzicht van het gebruik van stimulerende en prestatie-
verbeterende middelen, gebruik makend van gegevens uit de literatuur, de me-
dia en het Internet 
Samenstellen van een rapport over het gebruik van stimulerende middelen of 
van hormonale doping in sportkringen, gebruik makend van gegevens uit de 
literatuur, de media en het Internet 

Onderzoek naar gebruik van anabole steroïden en hun effecten 

Effecten van psychofarmaca, hun voor- en nadelen tijdens het sporten 

Opzoeken van mogelijke nadelige gevolgen verbonden aan het gebruik van di-
verse stimulerende en prestatieverbeterende middelen, gebruik makend van 
gegevens uit de literatuur, de media en het Internet. De website 
http://de.fc.yahoo.com/d/doping.html vormt alvast een goede uitvalsbasis. 
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Historiek 

-  antibiotica 

-  microscoop 

-  evolutie 

-  genetica 

-  bewaartechnieken 

-  kiemvrije technieken 

 

Aansluitend bij de theorie van het vak Toegepaste biologie in het fundamenteel 
gedeelte kan telkens de www-vraag gesteld worden: wat door wie wanneer ont-
dekt werd. Op die manier kunnen de leerlingen ondekken dat ook wetenschap 
mensenwerk is. 

De erfelijkheidswetten van Mendel kunnen bv. aanleiding geven om de leerlin-
gen te laten opzoeken wie Mendel was, waarom hij onderzoekingen deed i.v.m. 
erfelijkheid, hoe hij te werk ging, enz. 

De videoreeks met handleiding, ‘Mijlpalen in de Biologie’, van Teleac, biedt, 
naast historische aspecten, ook een interessante kennismaking met beroepen 
die met biologie te maken hebben. 

  
Drugs 

-  soorten drugs en hun effect op het lichaam 

-  legale en niet legale drugs 

 
 

 

Naar gelang van hun effect worden drugs ingedeeld in roesmiddelen, opwek-
kende middelen, pijnstillers en slaapmiddelen. 

Gebruik makend van gegevens uit de literatuur, de media en het Internet kan 
men klassikale lessen of opdrachten voor probleemgericht onderwijs uitwerken 
in verband met onderwerpen als 

 gewenning, verslaving en abstinentie bij het gebruik van farmaca; 

 indeling van drugs, geïllustreerd met enkele voorbeelden van elke categorie; 

 projectwerk rond het roken; 

 projectwerk rond alcohol. 
 
De website: www.medischestartpagina.nl/drugs_en_verslaving.htm vormt een 
handig hulpmiddel voor de opbouw van de lessen en/of taken en opdrachten. 
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Natuur- en milieubeleid 

-  natuurreservaten 

-  flora en fauna 

-  beschermde planten en dieren 

-  milieuzorg en -beheer 

 

 

Studie van een lokaal milieuprobleem. 

Geleid bezoek aan een natuurreservaat. 

Inventariseren van fauna en flora in een gebied. 

Studie van de afvalproblematiek. 

Allerlei ziekteverwekkers  

-  protozoaire ziekten 

-  maatregelen om besmetting door protozoa te voorkomen 

-  indeling van de parasitaire wormen bij de mens  

-  voortplantingscyclus van de mensenspoelworm 

-  symptomen, preventie, therapie van allerlei ziekten 

-  ziekte van Lyme 

 

 
Voorbeelden van protozoaire ziekten: amoebiasis, malaria, slaapziekte. 
Een schat aan informatie is o.a. te vinden op de website www.gezondheid.be/ 

Anticonceptie 

- hormonaal 

- niet-hormonaal 
 

 
Samenstelling en werking van de pil verduidelijken aan de hand van de men-
struatiecyclus. 

Combinatie-, sequentiële en minipil. 

Condoom, IUD, kalendermethode en andere. 
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ALGEMENE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

Voor het zelfstandig werk is het volgende fundamenteel: 

- bij het opzoeken van informatie, bij het uitvoeren van experimenten, bij het determineren, bij  
 microscopisch onderzoek, enz. wordt steeds van een probleemstelling vertrokken; 

- de leerlingen voeren de opdrachten zelfstandig uit; 

- in een synthese wordt teruggekoppeld naar de probleemstelling. 

 
1 Keuzethema’s 
 
Door goed gekozen werkvormen zal de zelfactiviteit van de leerlingen maximaal aan bod komen. 

De thema’s zullen aansluiten bij de theorie van het vak Toegepaste biologie in het fundamenteel gedeelte, 
rekening houdend met de thema’s die eventueel in de tweede graad aanbod gekomen zijn. Terwijl een groep 
leerlingen bv. experimenten i.v.m. ademhaling uitvoert, kunnen andere leerlingen bezig zijn met het opzoe-
ken en verwerken van gegevens over de nadelige gevolgen van het roken opzoeken. 

Waar het vroeger ging om het opnemen van kennis, moet je nu vooral weten welke vragen je moet stellen, 
waar je het kunt opzoeken en wat je met de verworven informatie kunt doen. ICT is hierbij een belangrijk 
hulpmiddel, zowel om informatie op te zoeken, te selecteren, te ordenen, te bewerken en te presenteren.  

Onderstaand schema geeft inzicht in mogelijke relaties tussen theorie (leerstof), contexten en vaardigheden: 

 
     LEERSTOF  

     Structuren  

     Levenscyclus 

     Stofwisseling 

 

                         
 

 CONTEXTGEBIEDEN     VAARDIGHEDEN 

 Gezondheid      Problemen oplossen 

 Biotechnologie      Onderzoek doen 

 Natuur en milieu     Informatie verzamelen en  

 Voeding      verwerken 

        Besluit- en meningvorming 
 

Kijk uit naar opdrachten die gebruik maken van verschillende media, zoals handboek, krant, tijdschrift, cd-
rom, Internet, … Door een werkstuk op de computer te maken of een spreekbeurt te houden met behulp van 
digitale beelden, leren de leerlingen de nieuwe kennis presenteren.  

De leerkracht beschikt over de nodige didactische hulpmiddelen: vers (of geconserveerd) materiaal,  mi-
cropreparaten, modellen, transparanten, dia's, wandplaten, videofilms, tijdschriften enz. 

Het gebruik van ICT biedt een groot aantal mogelijkheden. Hierover publiceerde het departement Onderwijs 
de brochure ICT.onderwijs@vlaanderen. Informatie is ook te vinden op de ICT-website: 
www.ond.vlaanderen.be/ict/.  
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2 Experimenten 
 
Ongeveer de helft van de tijd zal aan leerlingenexperimenten besteed worden. Veel gratis lesmateriaal rond 
leerlingenexperimenten is te vinden op de website: www.bioplek.org/ 

Experimenten en zelfstandig werk spelen een belangrijke rol bij het verwezenlijken van de cognitieve affec-
tieve en psychomotorische doelstellingen van dit leerplan, omdat ze bijdragen tot de ontwikkeling van een 
groot aantal vaardigheden en attitudes. 

- De leerlingen zullen, bij voorkeur in groepjes van twee, met eenvoudig materiaal, experimenten veilig 
uitvoeren. Zorg dat alles klaar staat, en vraag eventueel via de directie hulp voor het klaarzetten en op-
ruimen. 

- De experimenten worden evenwichtig over het schooljaar en over de leerstof verdeeld  Ze moeten aan-
sluiten bij de theorie, die in dezelfde periode wordt behandeld. 

- Elke oefening wordt ingeleid met een duidelijke probleemstelling, die aansluit bij de voorkennis van de 
leerlingen. Geef precies geformuleerde uitvoerings- en waarnemingsopdrachten, heldere aanwijzingen 
voor het noteren van waarnemingen en conclusies, met het oog op het opstellen van het verslag (1 per 
leerlingengroep). 

- De oefening wordt best afgesloten met een korte nabespreking van resultaten en conclusie, in het licht 
van de eerder geformuleerde probleemstelling. Op basis hiervan corrigeren de leerlingen het verslag of 
vullen het aan. 

- Experimenten worden bij voorkeur aangewend om een, in samenwerking met de leerlingen ontwikkelde, 
hypothese (verwachting) te weerleggen, te versterken of aan te passen. Dit vereist uiteraard dat elk ex-
periment in een voor de leerlingen relevant en door hen begrepen kader wordt geplaatst. 

- Het formuleren van een hypothese, de uitvoering van het experiment en de confrontatie van de door de 
hypothese gecreëerde verwachting met de experimentele resultaten, gebeuren in de mate van het mo-
gelijke in één en dezelfde les.  

 
3 Begeleid zelfstandig leren 

Wat?  

Met begeleid zelfgestuurd leren bedoelen we het geleidelijk opbouwen van een competentie naar het einde 
van het secundair onderwijs, waarbij leerlingen meer en meer het leerproces zelf in handen gaan nemen. Zij 
zullen meer en meer zelfstandig beslissingen leren nemen in verband met leerdoelen, leeractiviteiten en 
zelfbeoordeling. 

Dit houdt onder meer in dat: 

− de opdrachten meer open worden; 

− er meerdere antwoorden of oplossingen mogelijk zijn; 

− de leerlingen zelf keuzes leren maken en die verantwoorden; 

− de leerlingen zelf leren plannen; 

− er feedback is op proces en product; 

− er gereflecteerd wordt op leerproces en leerproduct. 

De leraar is ook coach, begeleider.De impact van de leerlingen op de inhoud, de volgorde, de tijd en de 
aanpak wordt groter. 

 
Waarom? 

Begeleid zelfgestuurd leren sluit aan bij enkele pijlers van ons Pedagogisch Project (PPGO), o.m. 

− leerlingen zelfstandig leren denken over hun handelen en hierbij verantwoorde keuzes leren maken; 

− leerlingen voorbereiden op levenslang leren; 

− het aanleren van onderzoeksmethodes en van technieken om de verworven kennis adequaat te kun-
nen toepassen. 
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Vanaf het kleuteronderwijs worden werkvormen gebruikt die de zelfstandigheid van kinderen stimuleren, 
zoals het gedifferentieerd werken in groepen en het contractwerk. 

Ook in het voortgezet onderwijs wordt meer en meer de nadruk gelegd op de zelfsturing van het leerproces 
in welke vorm dan ook. 

Binnen de vakoverschrijdende eindtermen, meer bepaald ‘Leren leren’, vinden we aanknopingspunten als: 

− keuzebekwaamheid; 

− regulering van het leerproces; 

− attitudes, leerhoudingen, opvattingen over leren. 

In onze (informatie)maatschappij wint het opzoeken en beheren van kennis voortdurend aan belang. 

 
Hoe te realiseren? 

Het is belangrijk dat bij het werken aan de competentie de verschillende actoren hun rol opnemen: 

− de leraar als coach, begeleider; 

− de leerling gemotiveerd en aangesproken op zijn ‘leer’kracht; 

− de school als stimulator van uitdagende en creatieve onderwijsleersituaties. 

De eerste stappen in begeleid zelfgestuurd leren zullen afhangen van de doelgroep en van het moment in de 
leerlijn ‘Leren leren’, maar eerder dan begeleid zelfgestuurd leren op schoolniveau op te starten is ‘klein be-
ginnen’ aan te raden. Vanaf het ogenblik dat de leraar zijn leerlingen op min of meer zelfstandige manier laat 

− doelen voorop stellen 
− strategieën kiezen en ontwikkelen 
− oplossingen voorstellen en uitwerken 
− stappenplannen of tijdsplannen uitzetten 
− resultaten bespreken en beoordelen; 
− reflecteren over contexten, over proces en product, over houdingen en handelingen 
− verantwoorde conclusies trekken 
− keuzes maken en die verantwoorden 
is hij al met een of ander aspect van begeleid zelfgestuurd leren bezig. 
 

4 ICT 

2.1  Wat? 

Onder ICT verstaan we het geheel van computers, netwerken, internetverbindingen, software, simulatoren, 
enz. Telefoon, video, televisie en overhead worden in deze context niet expliciet meegenomen. 

 
2.2 Waarom? 

De recente toevloed van informatie maakt levenslang leren een noodzaak voor iedereen die bij wil blijven. 
Maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen wijzen op het belang van het verwerven van ICT.  

Enerzijds speelt het in op de vertrouwdheid met de beeldcultuur en de leefwereld van jongeren.  
 
Anderzijds moeten jongeren niet alleen in staat zijn om nieuwe media efficiënt te gebruiken, maar is ICT ook 
een hulpmiddel bij uitstek om de nieuwe onderwijsdoelen te realiseren. Het nastreven van die competentie 
veronderstelt onderwijsvernieuwing en aangepaste onderwijsleersituaties. Er wordt immers meer en meer 
belang gehecht aan probleemoplossend denken, het zelfstandig of in groep leren werken, het kunnen om-
gaan met enorme hoeveelheden aan informatie. In bepaalde gevallen maakt ICT deel uit van de vakinhoud 
en is ze gericht op actieve beheersing van bijvoorbeeld een softwarepakket binnen de lessen informatica. In 
de meeste andere vakken of bij het nastreven van vakoverschrijdende eindtermen vervult ICT een onder-
steunende rol.  
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Door de integratie van ICT kunnen leerlingen immers: 

− het leerproces zelf in eigen handen nemen; 

− zelfstandig en actief leren omgaan met les- en informatiemateriaal; 

− op eigen tempo werken en een eigen parcours kiezen (differentiatie en individualisatie). 

 
Hoe te realiseren? 

In de eerste graad van het SO kunnen leerlingen adequaat of onder begeleiding elektronische informatie-
bronnen raadplegen. In de tweede en nog meer in de derde graad kunnen de leerlingen ‘spontaan’ gege-
vens opzoeken, ordenen, selecteren en raadplegen uit diverse informatiebronnen en –kanalen met het oog 
op de te bereiken doelen. 

Er bestaan verschillende mogelijkheden om ICT te integreren in het leerproces. 

Bepaalde programma’s kunnen het inzicht verhogen d.m.v. visualisatie, grafische voorstellingen, simulatie, 
het opbouwen van schema’s, stilstaande en bewegende beelden, demo, ...  

Sommige cd-rom’s bieden allerlei informatie interactief aan, echter niet op een lineaire manier. De leerling 
komt via bepaalde zoekopdrachten en verwerkingstaken zo tot zijn eigen ‘gestructureerde leerstof’. 

Databanken en het internet kunnen gebruikt worden om informatie op te zoeken. Wegens het grote aanbod 
aan informatie is het belangrijk dat de leerlingen op een efficiënte en een kritische wijze leren omgaan met 
deze informatie. Extra begeleiding in de vorm van studiewijzers of instructiekaarten is een must. Om tot een 
kwaliteitsvol eindresultaat te komen, kunnen leerlingen de auteur (persoon, organisatie, ...), de context, an-
dere bronnen die de inhoud bevestigen en de onderzoeksmethode toevoegen. Dit zal het voor de leraar ge-
makkelijker maken om het resultaat en het leerproces te beoordelen. 

De resultaten van individuele of groepsopdrachten kunnen gekoppeld worden aan een mondelinge presenta-
tie. Het programma ‘PowerPoint’ kan hier ondersteunend werken. 

Men kan resultaten en/of informatie uitwisselen via e-mail, blackboard, chatten, nieuwsgroepen, discussiefo-
ra, ...  ICT maakt immers allerlei nieuwe vormen van directe en indirecte communicatie mogelijk. Dit is zeker 
een meerwaarde omdat ICT zo de mogelijkheid biedt om niet alleen interscolaire projecten op te zetten, 
maar ook om de communicatie tussen leraar en leerling (uitwisselen van cursusmateriaal, planningsdocu-
menten, toets- en examenvragen, ...) en leraren onderling (uitwisseling lesmateriaal) te bevorderen. 

Sommige programma’s laten toe op graduele niveaus te werken. Ze geven de leerling de nodige feedback 
en remediëring gedurende het leerproces (= zelfreflectie en -evaluatie). 

 
5 Vakoverschrijdend leren 

Wat?  

Vakoverschrijdende eindtermen (VOET) zijn minimumdoelstellingen, die -in tegenstelling tot de vakgebonden 
eindtermen - niet gekoppeld zijn aan een specifiek vak, maar door meerdere vakken of onderwijsprojecten 
worden nagestreefd.  

De VOET worden volgens een aantal vakoverschrijdende thema's geordend: leren leren, sociale vaardighe-
den, opvoeden tot burgerzin, gezondheidseducatie, milieueducatie en muzisch-creatieve vorming. 

De school heeft de maatschappelijke opdracht om de VOET volgens een eigen visie en stappenplan bij de 
leerlingen na te streven (inspanningsverplichting).  
 

Waarom?  

Het nastreven van VOET vertrekt vanuit een bredere opvatting van leren op school en beoogt een accent-
verschuiving van een eerder vakgerichte ordening naar meer totaliteitsonderwijs. Door het aanbieden van 
realistische, levensnabije en concreet toepasbare aanknopingspunten, worden leerlingen sterker gemoti-
veerd en wordt een betere basis voor permanent leren gelegd. 

VOET vervullen een belangrijke rol bij het bereiken van een voldoende brede en harmonische vorming en 
behandelen waardevolle leerinhouden, die niet of onvoldoende in de vakken aan bod komen.  
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Een belangrijk aspect is het realiseren van meer samenhang en evenwicht in het onderwijsaanbod. In dit 
opzicht stimuleren VOET scholen om als een organisatie samen te werken.   

De VOET verstevigen de band tussen onderwijs en samenleving, omdat ze tegemoetkomen aan belangrijk 
geachte maatschappelijke verwachtingen en een antwoord proberen te formuleren op actuele maatschappe-
lijke vragen. 
 

Hoe te realiseren? 

Het nastreven van VOET is een opdracht voor de hele school, maar individuele leraren kunnen op verschil-
lende wijzen een bijdrage leveren om de VOET te realiseren. Enerzijds door binnen hun eigen vakken ver-
banden te leggen tussen de vakgebonden doelstellingen en de VOET, anderzijds door thematisch onderwijs 
(teamgericht benaderen van vakoverschrijdende thema's), door projectmatig werken (klas- of schoolprojec-
ten, intra- en extra-muros), door bijdragen van externen (voordrachten, uitstappen).  

Het is een opdracht van de school om via een planmatige en gediversifieerde aanpak de VOET na te stre-
ven. Ondersteuning kan gevonden worden in pedagogische studiedagen en nascholingsinitiatieven, in de 
vakgroepwerking, via voorbeelden van goede school- en klaspraktijk en binnen het aanbod van organisaties 
en educatieve instellingen. 
 

6    Onderzoekscompetenties 

 
Wat? 

De onderzoekscompetentie wordt geconcretiseerd in drie specifieke doelstellingen: 

− zich oriënteren op een onderzoeksprobleem door gericht informatie te verzamelen, te ordenen en te 
bewerken; 

− een onderzoeksopdracht voorbereiden, uitvoeren en evalueren; 

− de onderzoeksresultaten en conclusies rapporteren en confronteren met andere standpunten. 

Deze drie doelstellingen kunnen vertaald worden naar een aantal onderzoeksvaardigheden die samen een 
onderzoekscyclus uitmaken. 
 
Waarom? 

Het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden sluit aan bij het PPGO, waarbij we ‘streven naar de totale 
ontwikkeling van de persoon: kennisverwerving, vaardigheidsontwikkeling, attitudevorming met bijzondere 
aandacht voor een kritische en creatieve ingesteldheid ten aanzien van mens, natuur en samenleving’. 

Het nastreven van onderzoeksvaardigheden sluit aan bij de noodzaak om lerenden efficiënt en effectief te 
leren omgaan met de veelheid aan informatie. Meer en meer is men genoodzaakt om die informatie te kun-
nen omzetten van beschikbare naar bruikbare kennis. 

Het werken aan onderzoeksvaardigheden ontwikkelt het probleemoplossend vermogen van leerlingen.  

Het werken aan onderzoeksvaardigheden is een aanzet tot een wetenschappelijke attitude, nodig voor het 
vervolgonderwijs. 

Naast een kennismaking met elementaire onderzoeksvaardigheden van een bepaald wetenschapsdomein 
dient maximale transfer van deze vaardigheden naar andere contexten nagestreefd te worden. 

In het kader van de vakoverschrijdende eindtermen kan het een aangewezen sluitstuk zijn van de leerlijn 
‘leren leren’ over de drie graden heen en tevens een belangrijke bijdrage leveren aan ‘sociale vaardigheden’. 

Het werken aan onderzoeksvaardigheden geeft de school mogelijkheden om aan begeleid zelfgestuurd le-
ren te doen. 
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Hoe te realiseren? 

Samenwerking tussen leraren 

Om de studielast van de leerlingen en de planlast van de leraren beheersbaar te houden, zijn afspraken en 
samenwerking met betrekking tot een aantal aspecten onontbeerlijk. 
 
Studielast van leerlingen, bv.: 

− afspraken rond het aantal en de spreiding van de onderzoeksopdrachten; 
− transfer van vaardigheden (zie onderzoekend leren in de eindtermen van de basisvorming, bepaalde 

deelvaardigheden zoals verslaggeving, informatieverwerving en -verwerking, bibliografische verwer-
king, …); 

− voortbouwen op verworven kennis en vaardigheden; 
− coöperatief leren; 

Planlast van de leraren, bv.: 
afspraken over wie welke deelvaardigheden realiseert; 
gelijkgerichte didactische visie; 
ontwikkelen van bepaalde begeleidings- en evaluatiemodellen, bv. portfolio, logboek, zelfevaluatie, … ; 
efficiënt gebruik van bepaalde lokalen, materialen en werkingsmiddelen; 
afspraken over wie wat wanneer begeleidt 
 
Een gestructureerde aanpak: het OVUR-schema 

Om de doelstellingen te realiseren kan het OVUR-schema (Oriënteren, Voorbereiden, Uitvoeren en Reflecte-
ren) een goede leidraad zijn. In dit schema kan de onderzoekscyclus in een aantal stappen worden uitge-
werkt. 

Stappen 

Oriënteren op het onderzoeksprobleem 1. Oriënteren 

Formuleren van onderzoeksvragen 

2. Voorbereiden Maken van een onderzoeksplan 

Verwerven van informatie  

Verwerken van informatie 

Beantwoorden van vragen en formuleren van conclusies 

3. Uitvoeren 

Rapporteren  

4. Reflecteren Eigen evaluatie van het onderzoeksproces en het onderzoeksproduct. 

 
Het werken met onderzoeksopdrachten biedt mogelijkheden om procesmatig aan de ontwikkeling van on-
derzoekscompetentie te werken. Een onderzoeksopdracht is een (begeleid) zelfstandig onderzoek binnen 
een onderzoeksthema dat aansluit bij één of meerdere vakken van de studierichting. 
 

Evaluatie 

Bij de evaluatie van onderzoekscompetentie gaat het om de mate waarin de leerling de hierboven vermelde 
doelstellingen heeft gerealiseerd. Hierbij kan de leraar het stappenplan als leidraad gebruiken. Bij elke stap 
zal een aantal beoordelingscriteria moeten opgesteld worden. 
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MINIMALE MATERIËLE VEREISTEN1 

Vaklokaal 

De lessen moeten steeds gegeven worden in het daartoe bestemde lokaal, voorzien van een goed uitgerus-
te leraarstafel en leerlingentafels met water, gas en elektriciteit. Het lokaal moet demonstratie- en leerlingen-
proeven toelaten en is uitgerust voor projecties (met tv, video en/of cd-rom, overhead- en diaprojector). Er 
moet dus kunnen verduisterd worden. 

Voor het uitvoeren van demonstraties, proeven en observaties moet volgende basisuitrusting aanwezig zijn 
om de leerplandoelstellingen te kunnen bereiken: 

- microscopen met ingebouwde verlichting 

- handloepen en/of loepen op voet 

- binoculairloepen 

- wandplaten 

- dissectie- en prepareermateriaal 

- chronometers 

- een aantal basischemicaliën en kleurstoffen 

- het nodige glaswerk 

- microscopen met immersieobjectief 

- een droogstoof 

- een autoclaaf of drukpan 

- bunsenbranders en/of elektrische verwarmingsplaten 

 
Het is ook wenselijk dat de uitrusting kan aangevuld worden met  : 

- een microprojector (projectieapparatuur voor micropreparaten) 

- een computer met databank en randapparatuur (interface met meetinstrumenten, cd-romspeler)  

- een waterbad met thermostaat (voor microbiologie) 

 
Veiligheid 
Om aan de nodige veiligheidsvoorschriften te voldoen dienen o.a. aanwezig te zijn: veiligheidskast voor de 
opslag van gevaarlijke producten (voorzien van de overeenkomstige gevarensymbolen), blustoestel, emmer 
met zand, branddeken, metalen papiermand, veiligheidsbrillen, oogdouche of oogwasfles, handschoenen, 
EHBO-kit met brandzalf. 

                                                      
1  Inzake veiligheid is de volgende wetgeving van toepassing: 

- Codex 
- ARAB 
- AREI 
- Vlarem. 

Deze wetgeving bevat de technische voorschriften die in acht moeten genomen worden m.b.t.: 

- de uitrusting en inrichting van de lokalen; 
- de aankoop en het gebruik van toestellen, materiaal en materieel. 

Zij schrijven voor dat: 

- duidelijke Nederlandstalige handleidingen en een technisch dossier aanwezig moeten zijn; 
- alle gebruikers de werkinstructies en onderhoudsvoorschriften dienen te kennen en correct kunnen toepassen; 
- de collectieve veiligheidsvoorschriften nooit mogen gemanipuleerd worden; 
- de persoonlijke beschermingsmiddelen aanwezig moeten zijn en gedragen worden, daar waar de wetgeving het vereist. 
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EVALUATIE 

Evaluatie kan beschouwd worden als een bespreking van het werk waarmee leraren en leerlingen samen 
bezig zijn. Steeds zal (moet) de leerling er iets uit leren (bv. Ken ik mijn leerstof voldoende?). Ook de leraar 
kan er zijn besluiten uit trekken (bv. Volg ik de goede methode?). 
Telkens weer is de evaluatie een uiting van wederzijdse interesse en vertrouwen, waarbij kwaliteitszorg 
wordt nagestreefd. 

Algemene schikkingen i.v.m. evaluatie zijn vastgelegd door de Vlaamse Regering en te raadplegen onder: 
www.ond.vlaanderen.be/secundair/. Netgebonden schikkingen worden door de inrichtende macht, in overleg 
met de betrokken scholen, uitgevaardigd.  

 

1 Eigenschappen van een goede evaluatie 

Door te evalueren wil men bij de leerlingen nagaan in hoeverre de doelstellingen die men met het leerproces 
wilde bereiken, bereikt zijn.  

De evaluatie moet daarom volgende kenmerken bezitten. Ze moet doeltreffend, betrouwbaar en efficiënt zijn. 
Doeltreffendheid:  
de mate waarin de toets of eindproef beantwoordt aan het doel waarvoor hij gebruikt wordt. 

Betrouwbaarheid: 
het uitschakelen van toevalsinvloeden en het aanwenden van objectieve meetmethoden. 

Efficiëntie: 
de tijd nodig voor het voorbereiden en het afnemen van de toets moet in verhouding staan tot het bekomen 
van relevante informatie, liefst in een minimum van tijd. 

Onvoldoende resultaten bij individuele leerlingen of bij gedeelten van de klasgroep, zullen de leerkracht er-
toe aanzetten om remediërend in te grijpen. Een evaluatie kan een signaal geven om de lesdoelstellingen bij 
te sturen. Verder is de evaluatie een belangrijk gegeven bij de pedagogische begeleiding en bij de controle 
door de inspectie. 
Voor de leerling is het van belang om door de evaluatie te weten te komen hoe zijn evolutie is binnen het 
leerproces. Een evaluatiecijfer voor dagelijks werk zal dus noodzakelijkerwijze gesteund zijn op veelvuldige 
evaluatiemomenten en op zowel kennis, vaardigheden als attitudevorming. 

 

2 Dagelijks werk 

Het dagelijkse werk, een procesevaluatie, wordt permanent geëvalueerd. De leraar laat hierbij niet alleen 
cognitieve, maar ook affectieve en psychomotorische doelstellingen aan bod komen. 
 
De quotering voor ‘dagelijks werk’ is gesteund op: 
-  notities van observaties in de klas; 
-  klassegesprekken; 
-  medewerking in de klas; 
-  gedrag in schoolsituaties; 
-  korte mondelinge of schriftelijke beurten (5-10 min.); 
-  langere beurten, bv. bij het afsluiten van een hoofdstuk; 
-  prestaties aangaande laboratoriumwerk, praktische oefeningen, opdrachten; 
-  mate van het beheersen van de vaardigheden. 
 
Mondelinge beurten en korte schriftelijke toetsen dienen niet vooraf te worden aangekondigd.  
Herhalingstoetsen worden best een week vooraf in de agenda van de leerling ingeschreven. Een herha-
lingstoets zal niet langer dan één lestijd duren. 

De leerkracht houdt de diverse evaluatiegegevens bij in een evaluatieschrift.  Hij doet ze noteren in de 
agenda van de leerlingen. Een rapportcijfer voor dagelijks werk mag niet uitsluitend gesteund zijn op één 
enkel evaluatiegegeven. Het moet een evaluatie inhouden van prestaties en attitudes van de leerling over de 
gehele evaluatieperiode.
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3  Evaluatie van praktijkvaardigheden 

Praktijk- en gedragsvaardigheden, het uitwerken van thema’s, het maken van verslagen, het uitvoeren van 
labotechnieken kunnen we alleen met beoordelingsschema’s effectief beoordelen. Die lijsten moeten doel- 
en criteriumgericht, betrouwbaar, doorzichtig, spaarzaam en efficiënt zijn. 

In het beoordelingsproces kunnen drie stappen onderscheiden worden: 

- registreren (door middel van een beoordelingsschema), 

- interpreteren (door middel van een vierpuntenschaal), 

- rapporteren. 

 
3.1 Registreren 

Een beoordelingsschema is een instrument om zo objectief mogelijk te registreren. Het wordt voor iedere 
opdracht opgesteld. Zo’n schema of controlelijst bevat alle doelstellingen, subdoelstellingen, deeltaken en 
deelvaardigheden. 

Er dient in het beoordelingsschema een onderscheid gemaakt te worden tussen objectief meetbare aspec-
ten (bijvoorbeeld een 5,3 gram afwegen) en subjectief waarneembare aspecten (bijvoorbeeld een geschikte 
scheidingsmethode kiezen). 

De mate waarin een objectief meetbare doelstelling bereikt werd, kan in het schema aangeduid worden door 
middel van een tweepuntenschaal: 

+ : doelstelling bereikt 

- : doelstelling niet bereikt 

Voor subjectief meetbare doelstellingen wordt geadviseerd om te werken met een drie puntenschaal: 

+ : doelstelling bereikt 

± : doelstelling niet helemaal bereikt 

- : doelstelling niet bereikt 

Wanneer het beoordelingsschema samen met de opgave ter beschikking van de leerling gesteld wordt, kan 
de zelfevaluatie bij de leerling sterk aangemoedigd worden. 

3.2 Interpreteren 

Door middel van het beoordelingsschema controleert de leraar in welke mate de leerling de vooropgestelde 
doelstellingen bereikte.  

Aan de registraties in het beoordelingsschema kunnen verschillende interpretaties gegeven worden. 

Enkele voorbeelden: 

+ 
(doel bereikt) 

± 
(doel niet helemaal bereikt) 

-! 
(doel niet bereikt) 

niveau is voldoende voldoende maar leemten 
voor verbetering vatbaar 

niveau onvoldoende 
onaanvaardbaar niveau 

nagenoeg foutloos 
nagenoeg correct 

aanvaardbare tekorten 
aanvaardbaar aantal lichte of 
detailfouten of leerproces fouten 

schadelijke fouten 
onvergeeflijke fouten 
zware inbreuken 

volledig kleine tekorten onvolledig 
zware tekorten 

behoorlijk, zinvol storingen, fragmentarisch onlogische uitvoering 

kan het en doet het vrijwel altijd, 
spontaan en zonder aarzelen 

kan het en doet het af en toe, 
zonder overtuiging, wisselvalling

kan het niet, doet het niet of 
nooit, afwijzend en met tegenzin 
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3.3 Rapporteren 

Er wordt aanbevolen om - voor elk criterium afzonderlijk - te rapporteren met een vierpuntenschaal die aan-
geeft of het resultaat beoordeeld wordt als ‘heel goed’, ‘goed’, ‘zwak’ of als ‘onvoldoende’ (het gebruik van 
cijfers wordt afgeraden). 

De omzetting van de (eventueel gewogen) beoordelingen kan op verschillende manieren gebeuren. Hoe de 
omzetting zal gebeuren moet in ieder geval vooraf vastgelegd worden. 

Dit kan bijvoorbeeld als volgt gebeuren. 

 

Heel goed 

- meer dan 80% van de subvaardigheden, subdoelstellingen zijn bereikt 

- (nagenoeg) foutloos, uitstekend 

- enkel + codes 

- volledig zelfstandig uitgevoerd 

- vlotte uitvoering, met overtuiging, belangstelling, … 

 

Goed 

- 60 à 80 % van de onmisbare vaardigheden of doelstellingen zijn bereikt 

- veel + en weinig ± codes 

- aanvaardbare kwaliteitsverschillen 

- aanvaardbare proces-leerfouten 

- geen schadelijke fouten 

- zichtbare vorderingen 

 

Zwak 

- 50 à 60 % van de onmisbare vaardigheden of doelstellingen zijn bereikt 

- alleen een deel van de subdoelen zijn bereikt 

- weinig + en veel ± codes 

- veel onnodige leerfouten 

- soms zware schadelijke fouten 

- geen zichtbare vorderingen 

 

Niet goed  

- minder dan 50% van de onmisbare vaardigheden of doelstellingen zijn bereikt 

- veel ± codes of alleen maar ± codes en - codes 

- veel schadelijke of onvergeeflijke fouten, onlogisch handelingen 

 

Remedieer de tekorten en de leemten: je taak of labo-oefening ……………………………….. 

- kan je nog verbeteren als je …………………………………………………………………..… 

- zal aan de minimumeisen voldoen als je volgende punten verbetert…………………..…… 
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4 Examens 

Examens houden een productevaluatie in. Na analyse van de resultaten wordt ook hier door de leraar een 
diagnose opgesteld. Tevens kunnen remediërende maatregelen voor individuele leerlingen hier weer uit 
voortspruiten. 

Het is vanzelfsprekend dat vooral de basisdoelstellingen van het leerplan geëvalueerd worden.   
Een exemplaar van de gestelde vragen met aanduiding van de puntenverdeling worden samen met de ver-
beterde examenkopijen in het archief bewaard. Dit exemplaar wordt tevens aangevuld met een niet-absolute 
modeloplossing (de leerling kan terecht een andere oplossingsmethode gebruiken) of met een opsomming 
van de aandachtspunten die aanwezig moeten zijn voor oplossingen op open vragen en taken. 

Na de proeven hebben de leerlingen het recht de modeloplossing in te zien. Ook hebben zij het recht, op 
hun vraag, om hun gecorrigeerd examen in te zien. 

Voor de examens worden met de leerlingen duidelijke afspraken gemaakt over het verloop van de examens. 

Om achteraf discussies te vermijden is men verplicht ervoor te zorgen dat de leerlingen beschikken over: 
-  een duidelijk beeld van wat van hen verwacht wordt (het is aan te bevelen dat de leerlingen de 
  doelstellingen kennen die nagestreefd worden); 
-  de vragen en opdrachten die reeds zijn voorgekomen gedurende het didactisch proces; 
-  een schriftelijk overzicht van de voor het examen te kennen leerstof; 
-  een geschreven mededeling waarin staat welke informatiebronnen en welk materiaal ze  mo-
gen/moeten meebrengen op het examen; 
-  een blad met vragen om overschrijffouten te vermijden. 
 

Voor het vak Toegepaste biologie in het keuzegedeelte is het weinig zinvol om aparte examens af te nemen. 
De evaluatie zal vooral steunen op vaardigheden en attitudes van de leerlingen bij het uitvoeren van de labo-
ratoriumoefeningen en op de zelfstandige opdrachten. Ook de verslagen die de leerlingen dienen te maken, 
zullen daarvoor in aanmerking komen.  
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Een educatief reservaat... een laboratorium in volle natuur, Werkdossier voor de leerkracht, Instituut voor 
Natuurbehoud, Kliniekstraat 25, 1070 Brussel, http://www.instnat.be/nl/ 

 



TSO – 3e graad – optie Techniek-wetenschappen 32 
TV Toegepaste biologie (1e jaar: 3 lestijden/week, 2e jaar: 2 lestijden/week) 

 
Cd-rom’s 

Atlas van de menselijke anatomie, Sobotta, Kluwer, Diegem, ISBN: 30-313-2558-9 

Fytotherapie Informatorium, Kluwer Editorial, Diegem, 1997 

Noordzee, Expertisecentrum voor Taxonomische Identificaties, NL 

De rijkdom van bloed, Digitale Wetenschappelijke Bibliotheek van Natuurwetenschap & Techniek, NL 

Animal Planet, Discovery Channel Multimedia, Valkesier, (Fauna - 1100 diersoorten, flora en allerlei ecosys-
temen) 

World Book - Multimedia Encyclopedia, IBM, Mediamix 

Het lichaam van de mens 2.0, Nova Zembla, Stichting Edupro (NL), tel. 0180-46 10 65 
(Interactieve encyclopedie over het functioneren van het lichaam) 

De natuur, Media Club, Roeselare (Ref. 4726), (Interactieve encyclopedie over dieren, planten en hun om-
geving) 

Nederlandstalige Encyclopedie, SoftKey, Amsterdam, ISBN: 90-5432-168-7 

Encarta Encyclopedie, Winkler Prins Editie, Microsoft 

Bodyworks, Multimediagids van het menselijk lichaam, Nederlandstalige versie, TLC Domus 

Wondere wereld van de honingbij, Een interactieve presentatie over bijen en andere insecten, Vereniging tot 
bevordering van de bijenteelt in Nederland (1997) 

Interactive Physiology, Ed. A.D.A.M., Benjamin/Cummings 

De interactieve flora van Nederland en Vlaanderen, Uitg. Malmberg, Den Bosch  

De Mens in 3D, Encyclopedie over het menselijk lichaam, cd-rom verkooppunten 

Het Menselijk Lichaam’, samen met boek, Artis-Vicindo, Mechelen, 2000, http://www.vicindo.be/ 

EHBO-diskette ‘Eerstehulpflop’, Rode Kruis Vlaanderen (RKV), Dienst Gezondheidspromotie, Vleurgatse-
steenweg 98, 1050 Brussel, http://www.redcross.be 

 

Video 

Aan genen zijde: overerving bij de mens, (32 minuten, Nederlands), Audiovisuele dienst K.U. Leuven, 
Groenveldlaan 3 bus 3, 3001 Heverlee 

Microcosmos, Free Record Shop België 

De zwervers van de oceaan, National Geografhic Video, Parklaan 70 bus 12, 9100 Sint-Niklaas 

Mijlpalen in de biologie, incl. handleiding met kopieerbare werkbladen, Schooltv, Teleac/NOT SchoolTV, 
Uitgeverij EPO, Lange Pastoorstraat 25-27, 2600 Berchem, http://mmbase.teleacnot.nl/schooltv/index.jsp 


