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VISIE 

Wetenschappen voor de burger van morgen 

Wetenschappen zijn een belangrijke component van onze cultuur. Ze reiken niet alleen middelen en 
methoden aan om de materiële werkelijkheid te begrijpen, maar ook om deze werkelijkheid te veran-
deren overeenkomstig de menselijke noden. Wetenschappen bepalen in belangrijke mate het wereld-
beeld van de maatschappij. Omgekeerd hebben waarden en opvattingen die in de samenleving leven 
ook een invloed op de wetenschappen en op hun ontwikkeling. 

Wetenschappen in de basisvorming beoogt de natuurlijke nieuwsgierigheid van jongeren tegenover de 
hen omringende wereld te stimuleren en te ondersteunen door er een wetenschappelijke fundering 
aan te geven. Dit gebeurt door hen in beperkte mate te introduceren in verschillende benaderingen 
van de natuurwetenschappen, namelijk: 

 wetenschappen als middel om toestanden en verschijnselen uit de dagelijkse ervaringswe-
reld te verklaren. Hier gaat het om het leggen van de verbinding tussen praktische toepas-
singen uit het dagelijkse leven en natuurwetenschappelijke kennis; 

 wetenschappen als middel om op proefondervindelijke wijze gefundeerde kennis over de 
werkelijkheid te vinden. Het gaat dan om het ontwikkelen van een rationeel en objectief 
raamwerk voor het oplossen van problemen en het begrijpen van concepten die de ver-
schillende natuurwetenschappelijke disciplines met elkaar verbinden; 

 wetenschappen als middel om via haar technische toepassingen de materiële leefomstan-
digheden te verbeteren. Leerlingen herkennen hoe natuurwetenschappelijke ontwikkelingen 
invloed hebben op hun persoonlijke, sociale en fysieke omgeving; 

 wetenschappen als cultuurverschijnsel en natuurwetenschap als mensenwerk. Leerlingen 
hebben notie van historische, filosofische, sociale en ethische aspecten van de natuurwe-
tenschappen. Hierdoor zien en begrijpen ze relaties met andere disciplines. 

De leerlingen van de basisvorming worden voorbereid om als burger deel te nemen aan een moderne 
duurzame kennismaatschappij. In een steeds veranderende maatschappij zullen zij een actieve rol 
spelen als burger en als gebruiker van wetenschappelijke kennis. Zij beschikken over wetenschappe-
lijke vaardigheden en zij zijn voldoende communicatievaardig om de relaties tussen wetenschappen 
en de contextgebieden duurzaamheid, cultuur en maatschappij te duiden. 

Zo zal de leerling ook verschillende attitudes nodig hebben om levenslang te leren, om in groep of 
zelfstandig, nauwkeurig en milieubewust te werken.  

Leerlingen die het leerplan van de basisvorming volgen hebben het minimale kennisniveau voor we-
tenschappen opgebouwd om te kunnen aansluiten bij een richting met de pool wetenschappen. In het 
specifiek gedeelte hebben deze leerlingen binnen een niet-wetenschappelijk vak verdere verdieping 
gekregen in de ontwikkeling van de onderzoekcompetentie waardoor zij voldoende vaardig zullen zijn 
om de onderzoeksopdracht binnen de pool wetenschappen met succes uit te voeren. 
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BEGINSITUATIE 

Alle leerlingen die de tweede graad aanvatten, hebben de leerplandoelstellingen van het vak natuur-
wetenschappen van de eerste graad (A-stroom) bereikt. 

Tijdens de lessen natuurwetenschappen hebben ze kennis gemaakt met enkele kernbegrippen van 
materie, energie, interactie tussen materie en energie en systemen. Verschijnselen uit de niet-levende 
en de levende natuur komen beide aan bod. De begrippen atoom en molecule en het deeltjesmodel 
komen reeds aan bod in de eerste graad. 

Naast inhoudelijke leerplandoelstellingen hebben de leerlingen ook een aantal wetenschappelijke 
vaardigheden en informatievaardigheden ingeoefend. 

De leerlingen uit de basisopties Industriële wetenschappen, Latijn en Moderne wetenschappen heb-
ben ruimer kennis kunnen maken met wetenschappelijke vaardigheden, de wetenschappelijke me-
thode en leren onderzoeken tijdens het wetenschappelijk werk natuurwetenschappen. 

Het is duidelijk dat we in de tweede graad starten met leerlingen die op een verschillend niveau vaar-
digheden hebben ingeoefend naargelang de gekozen basisoptie. 
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ALGEMENE DOELSTELLINGEN 

Naast de constructie van kennis en inzicht in een vakspecifiek begrippenkader ontwikkelen leerlingen 
ook wetenschappelijke vaardigheden en communicatievaardigheden. 

WETENSCHAPPELIJKE VAARDIGHEDEN 

Tijdens de lessen biologie (één lestijd per week) voeren de leerlingen minimaal 1 biotoopstudie en 4 
leerlingenproeven per graad uit. Bij elke leerlingenproef moet de rapportering worden uitgevoerd en 
zal, afhankelijk van het experiment/opdracht, een aantal andere algemene doelstellingen (AD) worden 
ingeoefend. De vakgroep wetenschappen zorgt hierbij voor een evenwichtige opbouw van de leerlijn 
“leren onderzoeken/onderzoekend leren”. 

Leerlingen hebben tijdens de eerste graad kennis gemaakt met fasen van de natuurwetenschappelijke 
methode en zetten in de tweede graad de ontwikkeling van de wetenschappelijke vaardigheden ver-
der. Om de beginsituatie van de leerlingen bij aanvang van de tweede graad duidelijk te stellen is een 
overleg tussen de leraars van de eerste graad en tweede graad noodzakelijk, zodat het duidelijk is 
welke deelvaardigheden van de natuurwetenschappelijk methode de leerlingen tijdens de eerste 
graad hebben ingeoefend. 

De uitdrukking in de algemene doelstellingen “Onder begeleiding …uitvoeren” betekent dat de leer-
lingen de activiteiten uitvoeren waarbij ze de wetenschappelijke vaardigheden bewust en stapsgewijs 
inoefenen onder leiding van de leraar. Bij uitvoering van de leerlingenproeven worden zo een aantal 
algemene doelstellingen geselecteerd en ingeoefend door de leerlingen. 

De uitvoering van proeven en opdrachten is maar effectief indien de leerlingen zelf ontdekkend en 
actief kunnen leren en werken. .Het is van belang dat de leraar ervoor zorgt dat de leerlingen vol-
doende ruimte krijgen voor eigen werk en ontwikkeling. 

Met een leerlingenproef wordt bedoeld een proef die de leerlingen zelfstandig (onder begeleiding) in 
kleine groepjes (max. drie leerlingen) uitvoeren, verwerken en ook rapporteren in de vorm van een 
persoonlijk verslag of een verslag per groepje. Indien er in de klas maar één proefopstelling aanwezig 
is kan het experiment worden uitgevoerd als klasproef. De werkvorm waarbij verschillende opstellin-
gen aangeboden worden als een roterend leerlingenpracticum kan wel als leerlingenproef fungeren. 

Bij de aanvang van elke leerlingenproef moet men voldoende aandacht besteden aan de veiligheids-
aspecten. Leerlingen moeten voldoende op de hoogte zijn van de gevaren van bepaalde opstellingen, 
stoffen of instrumenten. Ook zal de leraar aandacht besteden aan andere attitudes zoals zin voor sa-
menwerking en respect voor materiaal en milieu... Een klasgroep van twintig leerlingen is voor de 
uitvoering van leerlingenproeven didactisch verantwoord en wat veiligheid betreft aanvaardbaar. 

Tijdens de uitvoering van demo-experimenten kan steeds een didactische aanpak toegepast worden 
waarbij tijdens elke fase van de demoproef de algemene doelstellingen geëxpliciteerd worden. (on-
derzoekend leren). 
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Algemene doelstellingen bij de ontwikkeling van wetenschappelijke vaardigheden en het ge-
bruik van de natuurwetenschappelijke methode 

 

 

 

 

 

AD1 Onder begeleiding informatie over een gegeven natuurwetenschappelijk 
verschijnsel verzamelen en ordenen. (oriëntatie) 

W1 

 

AD2 Onder begeleiding bij een natuurwetenschappelijk verschijnsel onderzoeks-
vraag opstellen en eventueel een hypothese formuleren. (onderzoeksvraag 
en hypothese) 

W1 

 

AD3 Onder begeleiding een methode of een onderzoeksplan opstellen om de ge-
stelde vraag te onderzoeken. (onderzoeksplan) 

W1 

 

 

 

nummer van de 
gemeenschappelijke 
eindterm 

nummer algemene 
doelstelling 
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Wenken 

 De leerlingen laten brainstormen, de verschillende facetten van dit fenomeen duidelijk laten 
beschrijven en eventueel met een schematische tekening de situatie verduidelijken. (AD1) 

 Met enkele vragen de voorkennis van de leerlingen toetsen en eventueel bijsturen. (AD1) 

 Samen met de leerlingen vanuit de concrete situatie mogelijke vragen formuleren om zo te 
komen tot een duidelijke onderzoeksvraag. (AD2) 

 Na het formuleren van de hoofdvraag aandacht hebben voor de factoren die constant blijven 
tijdens het onderzoek en voor de gegevens bij de proef. (AD3) 

 De leerlingen proberen een testbare hypothese te formuleren. (AD2) 

 Men kan gebruik maken van een mindmap of een begrippenkaart. 

 

AD4 Het onderzoeksplan uitvoeren en de resultaten overzichtelijk en nauwkeurig 
ordenen. (uitvoering) 

W1 

 

AD5 Tijdens de uitvoering van de opdracht/experiment veilig en verantwoord om-
gaan met stoffen, voorwerpen en toestellen. (uitvoering)  

W3 

 

AD6 Bij het noteren van de meetwaarden de correcte wetenschappelijke termi-
nologie, symbolen en SI - eenheden gebruiken. (verwerking) 

W2 

 

 

Wenken 

 Leerlingen moeten het onderzoeksplan kennen en begrijpen vooraleer ze starten met de 
uitvoering van hun onderzoek. (AD5) 

 Bij de uitvoering van de proef planmatig en efficiënt werken met respect voor de omgeving 
en de materialen. (AD5) 

 Bij het ordenen van de meetresultaten in een tabel de correcte symbolen en SI – eenheden 
gebruiken. (AD6) 

 Waarnemingen moeten objectief geregistreerd worden en mogen niet verward worden met 
interpretaties. Dit kan via beschrijvingen, tekeningen, grafieken, tabellen … 

 Bij de aanvang van de leerlingenproef voldoende aandacht besteden aan de veiligheidsas-
pecten. Leerlingen moeten voldoende op hoogte zijn van de gevaren van bepaalde opstel-
lingen, stoffen of instrumenten. Een klasgroep van twintig leerlingen is voor de uitvoering van 
leerlingenproeven didactisch verantwoord en wat veiligheid betreft aanvaardbaar. 

 

AD7 Onder begeleiding uit de waarnemingen/meetwaarden/grafieken conclusies 
trekken en het resultaat evalueren. (besluit en evaluatie) 

W1 

 

AD8 Onder begeleiding over een opdracht/onderzoek rapporteren en reflecteren. 
(rapportering) 

W1 

 

 

Wenken 

 Leerlingen proberen op basis van hun waarnemingen een besluit te formuleren. (AD7) 

 Het besluit kan een antwoord zijn op de gestelde onderzoeksvraag en kan de geformuleerde 
hypothese bevestigen of weerleggen. (AD7) 

 “Onder begeleiding … evalueren” kan gebeuren via een aantal gerichte vragen en opdrach-
ten. (AD7) 

 Leerlingen leren rapporteren en communiceren over de resultaten van de proef door het 
maken van een verslag, een poster, korte mondelinge presentatie. (AD8) 

 De leerlingen leren zelfstandig een verslag maken en gebruiken hierbij zoveel mogelijk ICT. 

 Het verslag bevat minimaal volgende punten: (AD8) 
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 doel van de proef in de verwoording van een onderzoeksvraag; 

 hypothese; (eventueel) 

 beschrijving of tekening van de opstelling; 

 plan of werkwijze met notatie van de waarnemingen en/of meetwaarden; 

 het besluit 

 de reflectie 

 Het is belangrijk dat de verslaggeving persoonlijk of in kleine groepjes gebeurt en dat 
leerlingen het verslag nauwkeurig en met de nodige discipline leren maken. Bij het aanleren 
van de opmaak van een verslag kan als start een voorgedrukt werkblad ter ondersteuning 
worden gebruikt. Leerlingen leren zo om geleidelijk aan zelfstandig een verslag te maken 
(tegen het einde van de tweede graad). (AD8) 

 Bij de evaluatie van de leerlingenproef aandacht hebben voor verschillende vaardigheden en 
attitudes die bij uitvoering van de proef en het maken van het verslag aan bod komen: 
nauwkeurigheid, respect voor het materiaal, samenwerking, uitvoeren van instructies, aan-
dacht voor veiligheid … 

 

WETENSCHAP EN SAMENLEVING 

In het domein “wetenschap en samenleving” maken de leerlingen kennis met de maatschappelijke 
relevantie en verschillende toepassingen van wetenschappelijke kennis. Vanuit de contextgebieden 
duurzaamheid, cultuur en maatschappij worden een aantal communicatievaardigheden ingeoefend.  

Zij leren hierbij op een efficiënte manier informatie verwerven, verwerken, presenteren en maken hier-
bij zoveel mogelijk gebruik van ICT. 

Leerlingen voeren tijdens de tweede graad minimum één informatieopdracht uit voor het vak biolo-
gie binnen één van de contextgebieden: duurzaamheid, cultuur en maatschappij. Binnen de vakgroep 
wetenschappen worden afspraken gemaakt over de verdeling van de contextgebieden, zodat elke 
context één keer aan bod komt in de tweede graad. 

 

AD 9 Bij het verduidelijken van en het zoeken naar oplossingen voor duurzaamheid-
vraagstukken wetenschappelijke principes hanteren die betrekking hebben op 
grondstoffenverbruik, energieverbruik, biodiversiteit en het leefmilieu (duur-
zaamheid). 

W4 

AD10 De natuurwetenschappen als onderdeel van de culturele ontwikkeling duiden 
(cultuur). 

W5 

AD11 De wisselwerking tussen natuurwetenschappen en de maatschappij op ecolo-
gisch, ethisch en technisch vlak illustreren (maatschappij). 

W5 

 

Wenken 

 Informatieopdrachten kunnen gerealiseerd worden via activerende werkvormen. Mogelijke 
werkvormen: 

 een discussiegesprek waarbij gefundeerde argumenten worden gebruikt; 

 een stellingenspel of andere werkvormen waarbij communicatie wordt geactiveerd; 

 een presentatie van een onderzoek (poster, ppt …); 

 taalactiverende of taalondersteunende opdrachten (slangenspel, placemat, bingo …); 

 verslag van bedrijfsbezoek of bezoek aan een natuureducatief centrum, musea of we-
tenschapscentra; 

 expert als gastleraar in de school; 

 projectwerking “techniek en wetenschap”; 

 informatieopdracht over historische figuur; 

 gebruik van artikels uit de media. 
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 Cultuur: een minimale wetenschappelijke geletterdheid van biologie behoort tot de culturele 
ontwikkeling van de burger in de huidige maatschappij. We kunnen dit illustreren aan de 
hand van onderwerpen zoals:  

 belang van natuurbehoud en ecologie; 

 het verschil duiden tussen pseudo–wetenschappelijke kennis en wetenschappelijke 
kennis; 

 hoewel evolutie een vaststaand feit is, wordt de kijk op de evolutie cultureel bepaald; 

 technologische ontwikkelingen hebben een verregaande invloed op kennis en inzich-
ten in de biologie (vb. ontwikkeling microscoop heeft de kijk op de organisatie van het 
leven grondig gewijzigd); 

 etc. 

 Duurzaamheid:  

 materiekringlopen (C-cyclus);  

 milieuvervuiling;  

 het behoud van biodiversiteit in functie van voedselvoorziening, gezondheid, ethiek; 

 etc. 

 Maatschappij: 

 het belang van kennis van micro-organismen voor gezondheid; 

 het belang van technologische evolutie in functie van mens en gezondheid; 

 enz. 

 De informatieopdracht best beperken tot maximaal twee lesuren. 

 Deze algemene doelen kunnen ook vakoverschrijdend of projectmatig gerealiseerd worden. 
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LEERPLANDOELSTELLINGEN / LEERINHOUDEN 

Bij elke leerplandoelstelling wordt in de eerste kolom een verwijzing gemaakt naar één van de volgende symbolen: 

 B: het nummer van de vakgebonden eindterm biologie. 

 W1, W2 en W3: de gemeenschappelijke eindtermen i.v.m. “wetenschappelijke vaardigheden”. 

 W4 en W5: de gemeenschappelijke eindtermen i.v.m. “wetenschap en samenleving”. 

 U: leerplandoelstellingen die cursief staan zijn bedoeld als een mogelijke uitbreiding en zijn niet verplicht. 

 de uitvoering van één biotoopstudie en minimaal vier leerlingenproeven in de tweede graad is verplicht, de leerplandoelstellingen i.v.m. leerlingen-
proeven zijn suggesties.  

 De uitvoering van één informatieopdracht per graad is verplicht. 

Uitvoering van leerlingenproeven 

 Het is aanbevolen om de uitvoering van de leerlingenproeven evenwichtig te spreiden. 

 Tijdens de uitvoering van de leerlingenproeven de ontwikkeling van attitudes zoals taakgerichtheid, respect voor materiaal en milieu, zin voor veiligheid 
en sociale vaardigheid nastreven. De beoordeling van deze vakgebonden attitudes kunnen in de evaluatie van de leerlingenproef worden opgenomen. 
Het is aangewezen om een leerlijn voor de ontwikkeling van vaardigheden en attitudes met de vakgroep te bespreken. 

 Bij elk onderdeel staan na de wenken enkele mogelijke proeven; hieruit kunnen leerlingenpractica en/of demoproeven gekozen worden. Andere proe-
ven kunnen, indien wenselijk, ingelast worden. 

Uitvoering van informatieopdracht 

 Bij bepaalde hoofdstukken wordt een suggestie gemaakt naar de contextgebieden: cultuur, duurzaamheid of maatschappij voor het opstellen van de 
informatieopdracht. 

 De verdeling van de contextgebieden: cultuur, duurzaamheid en maatschappij met de vakgroep afspreken. 

Bij verwerking van de leerinhouden 

 Demonstratie en observatie dienen als basis voor de realisatie van de leerinhouden. 

 Lessen zoveel als mogelijk benaderen vanuit de leefwereld van de leerling of vanuit de actualiteit. 

 Gebruik waar mogelijk driedimensionale modellen of levensecht materiaal, om de link tussen tweedimensionale voorstelling en de driedimensionale 
realiteit te verduidelijken. 

 Als bepaalde microscopie preparaten niet beschikbaar zijn kan er met lichtmicroscopische afbeeldingen gewerkt worden, maar een minimum aan zelf 
uitgevoerde microscopie moet gewaarborgd blijven. 

 Voor bijkomende Informatie over leerlingenproeven en leerinhouden alsook voor interessante internetsites en linken kan je terecht op de virtuele klas 
van biologie (smartschool GO!). 
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DECR. NR. 
LEERPLANDOELSTELLINGEN 

De leerlingen kunnen 
LEERINHOUDEN 

MICRO-ORGANISMEN  

B1 1  door microscopische waarneming het bestaan van verschillende 
groepen micro-organismen vaststellen. 

Leerlingenproef 1: pantoffeldiertjes, gistcellen, amoeben, ra-
derdiertjes, tardigrada (mosbeertjes), wieren (Volvox), diato-
meeën (kiezelwieren) 

B2, B7 2  

op basis van waarnemingen overeenkomsten en verschillen tussen 
micro-organismen en andere groepen organismen aangeven en op 
basis van deze kenmerken een eenvoudige classificatie opstellen. 

Bijv. één- of meercellig, kern of geen kern, autotroof of hetero-
troof, bladgroenkorrels of geen bladgroenkorrels, celwand of 
geen celwand 

Eencelligen, meercelligen, prokaryoot, eukaryoot 

3 domeinen (archeae, bacteria en eukaryoten); de rijken 
(planten, dieren, schimmels, archeae, bacteria en protista) 

Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

 In de eerste graad zijn er geen expliciete doelstellingen in verband met microscopie. De leerlingen kennen de delen van de cel.  

 Leerlingen leren via een microscopie practicum dat er veel verschillende micro-organismen bestaan. Door zelfgemaakte culturen (watervlooien en 
pantoffeldiertjes in een hooicultuur, amoeben uit slootwater, lactobacillen en streptokokken in yoghurt, gistcellen, schimmel op rottende appelsienen) of 
met voorgemaakte preparaten observeren de leerlingen verschillende micro-organismen. 

 Aan de hand van levend materiaal, microscopiebeelden en ander beeldmateriaal zien de leerlingen de noodzaak van een indeling van de organismen. 
Men kan aangeven dat er meerdere criteria mogelijk zijn om tot een classificatie te komen (bouw, afstamming, erfelijke eigenschappen). De drie domei-
nen met daaronder de rijken kunnen op een eenvoudige wijze worden aangegeven. 

Mogelijke proeven 

 Aan de hand van proeven met gist kan de invloed van abiotische factoren op organismen worden aangetoond. 

 Microscopische of binoculaire waarneming van bodemdieren, kleinere insecten, plankton, waterdiertjes … 

 Op http://www.microscopie.be/ kan je het boek: ‘microscopie als hobby’ een geïllustreerd boek met kant-en-klare informatie, werkwijzen en recepten, bij 
elkaar gebracht door de leden van KAGM, bestellen. 

 

 

http://www.microscopie.be/
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DECR. NR. 
LEERPLANDOELSTELLINGEN 

De leerlingen kunnen 
LEERINHOUDEN 

 

MENS EN GEZONDHEID: BACTERIËN   

B1 3  de bouw van bacteriën beschrijven. Bouw van de bacterie  

B7 4  de relatie leggen tussen de vorm en de indeling van bacteriën. Kokken, bacillen, spirillen, vibrionen 

B1, 8, W1-
2-3 

5  een eenvoudige bacteriënkweek maken en onderzoeken om het 
verband aan te tonen tussen de omgevingsfactoren en de vermenig-
vuldiging van bacteriën. 

Temperatuur, vochtigheid, voedingsstoffen,  

Leerlingenproef 2: bacteriegroei 

B10 6  het belang van bacteriën in de natuur aangeven en hun rol in de 
kringlopen situeren. 

Afbraak in de natuur, saprofyten, reducenten, omzetten van 
meststoffen, stikstoffixatie …  

B8, 13, 
W4-5 

7  de invloed van bacteriën op de gezondheid van de mens met voor-
beelden aantonen. 

Voedselbederf, voedselbereiding (kaas, yoghurt, kaas, azijn), 
bewaartechnieken, ziekte (SOA), darmbacteriën, hygiëne 

B13, W4-5 8  de natuurlijke en kunstmatige bestrijding van bacteriën in ons li-
chaam weergeven. 

Infectie, bestrijding en hygiëne, actieve en passieve immunisa-
tie, antibiotica, fagocytose 

Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

 Het benadrukken van de invloed van bewaartechnieken van voedsel en hygiëne op de gezondheid van de mens.  

 Functies van het bloed komen in de eerste graad aan bod, in de tweede graad kan het begrip immunisatie op een eenvoudige wijze worden aangebo-
den. 

 Filmmateriaal ‘Er was eens het leven’, mijlpalen in de natuurwetenschappen en biobits 

 Op de website http://educatie.ugent.be/elogebruik/index.php/leerlijn/leerlijn-bacterien?start=1 wordt een leerpad ‘bacteriën’ aangeboden.  

Mogelijke proeven 

 Voedselbederf vergelijken in verschillende omstandigheden.  

 Aantonen van bacteriën in onze omgeving: door cultuurkweek op voedingsbodems in petriplaten (voorgemaakte voedingsbodems ‘Merckoplate’ kunnen 
besteld worden bij VWR Van Merck). 

 Bacteriën op voedingsbodems van verschillende oorsprong (brood, aardappel, agar-agar). 

 http://www.e-bug.eu/is een interessante website met bruikbaar lesmateriaal over bacteriën en virussen. 

 Enkele interessante proeven en korte filmpjes i.v.m. bacteriën: http://www.microbiologie.info/ 

 Het boek: basisvaardigheden microbiologie (drs. E.M. van Hove) kan besteld worden bij Educatieve en technische uitgeverij Delta Press of op 
http://www.vanhove-onderwijsadvies.nl/microbiologie/deltapress.html 

http://educatie.ugent.be/elogebruik/index.php/leerlijn/leerlijn-bacterien?start=1
http://www.e-bug.eu/
http://www.microbiologie.info/
http://www.vanhove-onderwijsadvies.nl/microbiologie/contact.html
http://deltapress.nl/?SH=1&DETAIL=727
http://www.vanhove-onderwijsadvies.nl/microbiologie/deltapress.html
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 http://vc01.netcon.nl/bac-vechten/ is een leuke afsluiter. 

 Pathogene micro-organismen mogen in schoollaboratoria niet gekweekt worden. In culturen kunnen ze echter wel ongewild ontwikkelen. De leerlingen 
zullen daarom, bij het werken met micro-organismen, nauwkeurig de verstrekte voorschriften volgen. Zo mag het gebruikte glaswerk noch rechtstreeks, 
noch onrechtstreeks in aanraking komen met de mond en moeten de tafels voor en na het practicum gereinigd worden met gedenatureerde ethylalco-
hol. Gebruikte en overbodig geworden culturen worden zo spoedig mogelijk vernietigd in de autoclaaf of langs chemische weg. Petrischalen in plastic 
worden slechts éénmalig gebruikt. 

Mogelijke informatieopdracht 

 Invloed van bacteriën op de gezondheid van de mens: opzoeken informatie over een bacteriële ziekte. 

 De natuurlijke en kunstmatige bestrijding van bacteriën in ons lichaam weergeven. 

 Verantwoord gebruik van antibiotica/ resistentie probleem. 

 

http://vc01.netcon.nl/bac-vechten/
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DECR. NR. 
LEERPLANDOELSTELLINGEN 

De leerlingen kunnen 
LEERINHOUDEN 

MENS EN GEZONDHEID: VIRUSSEN  

B8 9  de bouw van virussen beschrijven. 

 

erfelijk materiaal, eiwitmantel 

Virus en (bacterio)faag 

B8 10  de vorming van nieuwe virussen beschrijven.  Het verband tussen erfelijk materiaal (nucleïnezuren, DNA of 
RNA) en bouwstoffen (eiwitten)  

B8 11  enkele voorbeelden geven van virale infecties. 

 

Het voorkomen en de bestrijding van enkele virale infecties 
(griep, verkoudheid) 

B13 12  het verband uitleggen tussen de besmetting door HIV en het ziekte-
beeld van aids.  

HIV-infectie, AIDS, maatregelen ter voorkoming van de be-
smetting 

Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

 Het is enkel de bedoeling om duidelijk te maken dat enkel het erfelijk materiaal binnendringt en zorgt voor de aanmaak van bouwstoffen om nieuwe 
virussen te maken. 

 De voortplanting en anticonceptie zijn gezien in de eerste graad. 

Mogelijke informatieopdracht 

 Invloed van virussen op de gezondheid van de mens: opzoeken informatie over een virale ziekte (hiv of andere). 

 Bestrijding van virussen/vaccinaties. 
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DECR. NR. 
LEERPLANDOELSTELLINGEN 

De leerlingen kunnen 
LEERINHOUDEN 

 

MENS EN MILIEU: ECOLOGIE 

 

B1 B6 13  op het terrein organismen in hun habitat gericht waarnemen en be-
schrijven. 

Biotoopstudie: tijdens de biotoopstudie worden organismen 
verzameld, geïnventariseerd, waargenomen en gedetermi-
neerd. 

Organismen ordenen 

Relatie tussen organismen en de abiotische factoren 

B2 B7 14  bij waargenomen organismen overeenkomsten en verschillen be-
schrijven en deze organismen op basis van morfologische kenmer-
ken in groepen indelen. 

B8 15  relaties leggen tussen aanwezige organismen en abiotische factoren 
van de onderzochte biotoop. 

B8, W4-5 16  aan de hand van voorbeelden relaties tussen organismen van de-
zelfde soort en verschillende soorten herkennen, benoemen en om-
schrijven. 

Symbiose zoals concurrentie, parasitisme, mutualisme, coöpe-
ratie, predatie en commensalisme. 

B9 17  het begrip ecosysteem op een wetenschappelijk verantwoorde wijze 
omschrijven en met voorbeelden illustreren. 

Ecosysteem, successie, evenwicht, natuurlijke en halfnatuur-
lijke ecosystemen (zoals heide) 

B11 18  aan de hand van een schema of tekening een materiekringloop in 
een ecosysteem beschrijven en voorbeelden geven van mogelijke 
verstoringen. 

De koolstof-, zuurstof-, stikstof-, fosforcyclus 

Ademhaling en fotosynthese 

Voorbeelden van verstoringen: broeikaseffect, overbemesting, 
overbevissing, jacht, monoculturen … 

B2, 11, 
W4-5 

19  de energiedoorstroming en energieverlies in een ecosysteem in ver-
band brengen met de voedselpiramide en verklaren. 

Aantal-, biomassa- en energiepiramide 

B12 

W4 - 5 

20  aantonen dat biodiversiteit belangrijk is voor het voortbestaan van 
het ecosysteem. 

Zelfreinigend vermogen vb. bepaling BBI 

Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

In de eerste graad komen reeds heel wat begrippen aan bod zoals biotische en abiotische factoren, voedselketen en –web, producenten en consumenten … In 
overleg met de leraar van de eerste graad wordt in de tweede graad een andere biotoop gekozen; bos-, heide-, bodem-, marien, strand, waterbiotoop …Het is 
de bedoeling in de tweede graad hier dieper op in te gaan. Het determineren van en indelen in groepen op basis van morfologische kenmerken staat centraal. 
Het tijdstip van uitvoering van de biotoopstudie is vrij te bepalen door de leraar. Dit kan gerealiseerd worden in combinatie met de overige doelstellingen van dit 
deel of losgekoppeld hiervan op een ander moment. 
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 Afhankelijk van het milieu bepaalt de leerkracht welke abiotische factoren onderzocht zullen worden. Het werk gebeurt zoveel mogelijk op het terrein. 
zowel fysische en chemische eigenschappen komen en aan bod. De meting mag geen doel op zich zijn, maar leidt tot het leggen van relaties tussen 
deze factoren en de aangetroffen organismen. De leerlingen gebruiken hiervoor eenvoudige technieken: teststrookjes, testkits. De leerlingen voeren bij 
voorkeur de metingen zelf uit: dit stimuleert de belangstelling, vergroot de betrokkenheid en zet aan tot nauwkeurig werken. 

 Voor goede voorbeelden van biotoopstudies kan je steeds terecht bij de een NMEC in de buurt, PIME, bodemkundige dienst (BDB), provinciale en ste-
delijke domeinen.  

 Aansluitend bij het determineerwerk of los daarvan, wordt van geïnventariseerde organismen de plaats in de systematiek bepaald. 

 De leraar kan wijzen op het dalend aantal organismen en op het biomassa- en energieverlies naarmate in de piramides een hoger trofisch niveau be-
reikt wordt. De oorzaken voor dit verlies aan biomassa en energie worden besproken. 

 Waarnemingen tijdens het ecologisch onderzoek kunnen gebruikt worden om de begrippen symbiose (parasitisme, mutualisme, commensalisme) en 
concurrentie te illustreren.  

 De fotosynthese met de vorming van zetmeel en van zuurstofgas (behandeld in de eerste graad) wordt hier best eerst kort herhaald, met de nadruk op 
het feit dat lichtenergie wordt vastgelegd in verbindingen, en door de ademhaling deze energie vrijgesteld wordt om te gebruiken voor allerhande le-
vensprocessen.  

 De leraar kan wijzen op de relaties tussen een sterke (organische) vervuiling, de verhoogde bacteriële afbraak, de daling van het zuurstofgasgehalte, 
de ontwikkeling van rottingsbacteriën en de aantasting van het zelfreinigend vermogen. (zie bacteriën) 

 Een interessant project i.v.m. de opwarming van de aarde staat op deze website: http://wise.berkeley.edu/ 
 

Mogelijke proeven 

 Mogelijke biotoopstudie: bodem, water, marien, heide, bos … 

 Microscopie: bladdoorsnede, stengeldoorsnede, tekenen en onderdelen aanduiden. 

 De biologische kwaliteit van oppervlaktewater experimenteel bepalen. De biologische kwaliteit van het water kan worden nagegaan door het bepalen 
van de biotische index. De gevonden waarde kan worden vergeleken met de gegevens op de kaart van de biologische kwaliteit van de waterlopen. Zie 
hiervoor o.a. de gegevens van de Vlaamse Milieumaatschappij. 

 De leerlingen kunnen de biologische impact van de lucht op planten onderzoeken door het aantal huidmondjes te tellen op een blad van bv. Smalle 
Weegbree: meer en kleinere huidmondjes, waar de luchtvervuiling groter is. 

 De leerlingen kunnen het zelfreinigend vermogen van een waterloop onderzoeken door melk toe te voegen aan slootwater, gekookt slootwater, leiding-
water en gekookt leidingwater. 

 Onderzoek naar de verspreiding van Pleurococcus op de stam van een boom. 

 Onderzoek naar het voorkomen van fijn stof met plakband op bladeren. 

 Simulatie van het broeikaseffect met plastieken dozen, al dan niet afgedekt met (geperforeerde) plastiek folie. 

 Onderzoek naar de factoren die gunstig of ongunstig zijn voor de zaadkieming.(bv ook chemische factoren: azijn voor zuurtegraad, keukenzout, zware 
metalen …) 

http://wise.berkeley.edu/
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Mogelijke informatieopdracht 

 De leerlingen een dossier laten samenstellen om een gemeentebestuur er van te overtuigen om een bepaalde boomsoort aan te planten langs een 
laan. 

 http://www.mtl-cec.org/nl/educators/docenten.htm l Project “make the Link – ClimateexChange” is een educatieproject van kinderrechtenorganisatie 
Plan voor jongeren van 12 tot 19. In het project leren jongeren over verschillende aspecten van klimaatverandering en de gevolgen daarvan op het le-
ven van jongeren in ontwikkelingslanden. Het project is flexibel in te zetten en biedt veel mogelijkheden, zoals contact met leeftijdsgenoten uit andere 
landen. Make the Link - ClimateexChange wordt geheel gratis ter beschikking gesteld door Plan. Kijk voor meer informatie op http://www.mtl-cec.org of 
mail naar educatie@plannederland.nl 

 Meer informatie opzoeken over, tijdens de biotoopstudie, waargenomen organismen. 

 Rond thema biodiversiteit een groepswerk laten maken met behulp van allerlei bronnen (natuurpunt, brochures KBIN, website 
www.ikgeeflevenaanmijnplaneet.be …) met dan waar mogelijk op het schooldomein een stimulans voor biodiversiteit uitwerken (insectenmuur, egel-
schuilplaats, bijenblok … 

 

http://www.mtl-cec.org/nl/educators/docenten.htm%20l
http://www.mtl-cec.org/
mailto:educatie@plannederland.nl


ASO – 2e graad – Basisvorming Economie, Grieks, Grieks-Latijn, Humane wetenschappen, Latijn 17 
AV Biologie (1e leerjaar: 1 lestijd/week, 2e leerjaar: 1 lestijd/week) 

 

DECR. NR. 
LEERPLANDOELSTELLINGEN 

De leerlingen kunnen 
LEERINHOUDEN 

SAMENHANG TUSSEN STELSELS   

B3 

W1, 2, 3 

21  relaties afleiden tussen verschillende stelsels. Voorbeelden van samenhang tussen enkele stelsels te kiezen 
uit spierstelsel, zenuwstelsel, ademhalingstelsel, uitscheidings-
stelsel, bloedvatenstelsel en/of beenderstelsel 

B1-2 22  de belangrijkste moleculen voor de opbouw van levende wezens 
beschrijven en schematisch weergeven. 

Water, sachariden, lipiden, proteïnen 

Anabolisme/katabolisme, biokatalysator (enzymen) 

B2 

W1, 2, 3 

23  uit eenvoudige diffusie en osmose-proeven afleiden hoe moleculen 
in een cel worden opgenomen. 

 

Osmose, diffusie, actief transport 

Leerlingenproef 3: transportprocessen 

 

Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

 Via inspanningsproef aantonen dat meerdere stelsels samenwerken, verwijs naar hun kennis over ademhaling (celademhaling). 

 De besproken moleculen worden enkel op eenvoudige wijze voorgesteld (geen chemische formules). 

 Diffusie, dialyse, osmose, actief transport (men kan het gebruik van dialysetoestellen in ziekenhuizen en omgekeerde osmose in vaatwasmachines 
vermelden als toepassingen in de maatschappij). 

 

Mogelijke proeven 

 Proeven waarbij lipiden, sacchariden, proteïnen, water in levensmiddelen worden aangetoond, komen in de eerste graad aan bod. 

 Inspanningsproef om de relaties tussen stelsels aan te tonen. 

 Bepalen van procentueel watergehalte en gehalte aan organische stof. 

 Aantonen van chemische elementen in suikers, proteïnen, lipiden. 

 Aantonen van elementen in voedingsstoffen (elementaire analyse van as). 

 Werking van enzymen aantonen bij katabolisme van suikers (speeksel), proteïnen, lipiden (pancreatine bij melk). 

 Proeven in verband met osmose en diffusie (osmose bij aardappel, plasmolyse en deplasmolyse bij plantencel). 
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DECR. NR. 
LEERPLANDOELSTELLINGEN 

De leerlingen kunnen 
LEERINHOUDEN 

SPIEREN EN SKELET   

W4-5 

B4 

24  invloeden van levenswijze op groei en ontwikkeling van beenderen en 
gewrichten beschrijven en illustreren met voorbeelden. 

 

Voorbeelden zoals: voeding en vitaminen (vit. D - rachitis), 
sportbeoefening, geneeskunde (letsels), groeipijnen, correcte 
houding, osteoporose, scoliose, lordose, gebit, gewrichtsslijtage 

B3 25  de voornaamste functies van het skelet beschrijven en aangeven welke 
delen hiervoor verantwoordelijk zijn. 

Groei - steun en bescherming (bekken- en schoudergordel) - 
beweging (ledematen) 

B3 26  een aantal beenderen van het skelet herkennen, aanduiden, benoemen.  De schedel en een aantal beenderen van romp, ledematen 

B3 

W1-W3 

27  samenstellende delen van botweefsel benoemen en aangeven waar 
deze voor dienen. 

Beencellen, (osteoblasten, -cysten en -clasten), organische 
(lijmstof) en anorganische stoffen (calcium- en fosfaatzouten, 
Mg, Na …) 

Leerlingenproef 4: samenstelling van botweefsel 

B3 28  illustreren dat een beweging het resultaat is van een interactie tussen 
zenuw-, spier en beenderstelsel, en werking van de spier aantonen. 

Verband tussen prikkel, zenuwstelsel en reactie van het spier-
stelsel: beweging of secretie 

Antagonisten: spieren kunnen enkel actief verkorten vb. triceps-
biceps/ hamstring-quadriceps 

Leerlingenproef 5: spierbewegingen 

U 

W4-5 

B4 

29  invloed van levenswijze op de kwaliteit en ontwikkeling van de spier. Gebruik van anabole steroïden, sportbeoefening, gezonde voe-
ding, correcte lichaamshouding, spierletsels 

Voorbeelden van letsels:  

spierscheur, ontsteking, verrekking en spierkramp 

B3  30  een aantal spieren benoemen en aangeven voor welke beweging ze 
verantwoordelijk zijn. 

Enkele namen van spieren in de arm, de schouders en het 
been 

De beweging die elke spier apart veroorzaakt bij samentrekking 

B3 

W1, W3 

31  glad en gestreept spierweefsel lokaliseren in het lichaam, herkennen en 
van elkaar onderscheiden. 

Kenmerken en onderscheid hartspier, gladde spier en skelet-
spier 

Bouw van skeletspier: spierbundel, spiervezel, spierfibrillen 

Leerlingenproef 6: microscopie 
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DECR. NR. 
LEERPLANDOELSTELLINGEN 

De leerlingen kunnen 
LEERINHOUDEN 

B3 32  met voorbeelden aantonen dat beweging reacties op prikkels zijn. Reflexen 

Voorbeeld: rillen bij koude, pupil reflex, kniepees 

Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

 Uit de verschillende aandoeningen kan men afleiden dat het skelet verantwoordelijk is voor groei, steun en bescherming, en beweging. Men kan aange-
ven welke onderdelen hiervoor respectievelijk verantwoordelijk zijn. 

 Belang van voeding kan i.v.m. worden gebracht met de samenstelling van het bot. 

 Enkele bewegingen van het lichaam zoals beweging van ledematen (geen fysische wetmatigheden), peristaltiek, uitzetten en vernauwen van bloedva-
ten, kloppen van het hart of adembewegingen worden als spierbewegingen herkend en verklaard. Bij de beweging van de ledematen wordt het belang 
van het skelet benadrukt. Door een werkende skeletspier (bv. de biceps) te betasten wordt vastgesteld dat beweging ontstaat door samentrekking van 
spieren. De functie van antagonistische spieren (bv. triceps/biceps) kan afgeleid worden uit waarnemingen op het li-
chaam.http://www.bioplek.org/animaties/spieren_botten/antagonisten.html. Het is niet de bedoeling om de werking van een spier op moleculair niveau 
toe te lichten.  

 Leergesprek gericht op het aannemen van een verantwoorde houding i.v.m. de fysieke ontplooiing van het lichaam. Medewerkers van het Rode Kruis 
geven, op verzoek, een EHBO-les op school http://www.zowerkthetlichaam.nl/694/sport-en-voeding/ 

 Het verschil in bouw en de fysiologische mogelijkheden van de drie types spiercellen (gladde spiercel, dwarsgestreepte spiercel, hartspiercel) worden 
besproken. Verschil in eigenschappen kan aangetoond worden via verschil in werking naargelang ligging: traag-snel/autonoom-willekeurig/langdurig-
kortstondig/ …Animaties op http://biodesk.nl/beweging/kraakbeenverbinding.php 

 Uit waarnemingen kunnen de leerlingen vaststellen dat beweging (en secretie) reacties op prikkels zijn. Vb.: beweging: reflexen van pupil, kniepees … 
en secretie: speekselproductie ~ citroen. 

 Demonstratie van hart/longen/lever/nieren (af te halen in slachthuis) kan leerlingen duidelijk maken wat het verschil is in structuur van deze weefsels. 

 

Mogelijke leerlingenproeven 

 Leerlingenproef 4: 

 “schooltv-beeldbank”: http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20021104_geraamte11 

 http://www.bioplek.org/1klas/spieren/1klassamenstellingbotten.html 

 Leerlingenproef 5: 

 Spierballen: http://www.bioplek.org/1klas/spieren/1klasbuigspier.html 

 uithoudingsvermogen van verschillende spieren: http://www.bioplek.org/1klas/spieren/1klasvingers.html 

http://www.bioplek.org/animaties/spieren_botten/antagonisten.html
http://www.zowerkthetlichaam.nl/694/sport-en-voeding/
http://biodesk.nl/beweging/kraakbeenverbinding.php
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20021104_geraamte11
http://www.bioplek.org/1klas/spieren/1klassamenstellingbotten.html
http://www.bioplek.org/1klas/spieren/1klasbuigspier.html
http://www.bioplek.org/1klas/spieren/1klasvingers.html
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 Leerlingenproef 6: 

 Gekookt kippenvlees/soepvlees ontrafelen, eventueel kleuren van spiervezels met methyleengroen of karmijnazijnzuur, met een microscoop 
bestuderen.  

 Microscopische preparaten bekijken, of afbeeldingen daarvan (op het internet gemakkelijk te vinden). 

 

DECR. NR. 
LEERPLANDOELSTELLINGEN 

De leerlingen kunnen 
LEERINHOUDEN 

PRIKKELBAARHEID   

B3, B2 33  de relatie leggen tussen de soorten prikkels en de zintuigen die ze op-
vangen. 

Prikkel, drempelwaarde, soorten prikkels/zintuigen.  

Een aantal zintuigen (oog, oor, tong, neus, tastorganen) en hun 
functie. 

W1, 2, 3 

B3 

34  aan de hand van proeven de werking van enkele zintuigen aangeven. Leerlingenproef 7: zintuigonderzoek 

B3 35  de bouw en werking van één zintuig bespreken. Bv: oog of oor, tong, neus, huidzintuigen 

B3 36  bouw en werking van een zenuwcel en van een synaps beschrijven en 
de aard van een impuls toelichten. 

Het zenuwstelsel als binding tussen omgeving en de werking 
van het lichaam 

Bouw van zenuwcel,  prikkel en impulsgeleiding, synaps en 
neurotransmitters, motorische, sensorische en schakelneuro-
nen 

Verschil tussen zenuw en zenuwcel 

B3  37  de gevolgde weg van een zenuwimpuls van zintuig tot reactie stapsge-
wijs en schematisch beschrijven. 

Via de hersenen en/of reflexboog. 

Centraal en perifeer zenuwstelsel; animaal en autonoom ze-
nuwstelsel.  

B4, W4, 
W5 

38  voorbeelden van zintuiglijke en neurale stoornissen, hun ontstaan en 
eventuele behandeling toelichten. 

Voorbeelden zoals gehoorschade, stress, oogafwijkingen, 
zee/wagenziekte, Parkinson, multiple sclerose, geneesmidde-
len/drugs  

Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

 Voor dit onderdeel vind je goede animaties op  http://www.bioplek.org/inhoudbovenbouw.html#zintuigenen  
http://www.bioplek.org/inhoudbovenbouw.html#zenuwstelsel en http://www.schooltv.nl/beeldbank/vo/ 

http://www.bioplek.org/inhoudbovenbouw.html#zintuigen
http://www.bioplek.org/inhoudbovenbouw.html#zenuwstelsel
http://www.schooltv.nl/beeldbank/vo/
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 Aan de hand van een onderwijsleergesprek een overzicht laten maken van mogelijke prikkels/zintuigen, en vaststellen dat een prikkel sterk genoeg 
moet zijn om ze te kunnen waarnemen (drempelwaarde). 

 De delen van het gekozen zintuig worden functioneel behandeld. Indien mogelijk wordt verwezen naar fysica (optica, golven en geluid).  

 Reflex: er kan op gewezen worden dat reflexen aangeboren of aangeleerd kunnen zijn (geconditioneerd reflexen). Aangeboren reflexen: kniepeesre-
flex, pupilreflex, grijpreflex, stapreflex; geconditioneerde reflexen: Pavlov, remmen.  

 De stoornissen kunnen apart of geïntegreerd in de leerstof aan bod komen of als insteek gebruikt worden. 

 Waar mogelijk sluit men aan bij de leefwereld van de jongeren, zoals te luide muziek associëren met gehoorproblemen, oordoppen, gehoorapparaat, 
etc.; stress/faalangst, slaaptekort, oververmoeidheid/slaapmiddelen; hersenschudding, hersenenbeschadiging bij verkeersongeval – dragen van val-
helm fiets/bromfiets/moto.  

 Filmmateriaal: biobits, sciencebank 4 (het oog, zenuwstelsel). 

 

Mogelijke proeven 

 Laten ervaren hoe je waarneemt als een zintuig afgeschermd wordt. 

 Op de website http://www.vob-ond.beof in het jaarboek van VOB van 2001 zijn heel wat proeven in verband met zintuigen terug te vinden.  

 Proeven met gehoorkoffer (provincie) of applets op smart Phone of http://www.oorcheck.nl, richtingsbepaling, etc. 

 Klassieke proeven: nabijheidspunt, nawerking, gezichtsbedrog, kleurenzicht, optische illusies, gele vlek, blinde vlek, pupilreflex, omgekeerd beeld, diep-
tezicht. 

 Smaak: laagste concentraties van verschillende smaken (zoet/zout/zuur/bitter/umami). 

 

Mogelijke informatieopdracht 

 Evolutie van technologische ontwikkelingen om bepaalde stoornissen te verhelpen, bril, lenzen, gehoorapparaten, implantaten.  

 Uit hun eigen leefwereld: (te) luide muziek, gehoorschade, nieuwe regels i.v.m. decibelbeperkingen … 

 Invloed van geneesmiddelen en drugs op zenuwstelselwerking (zowel positieve als negatieve aspecten). 

 

  

http://www.vob-ond.be/
http://www.oorcheck.nl/


ASO – 2e graad – Basisvorming Economie, Grieks, Grieks-Latijn, Humane wetenschappen, Latijn 22 
AV Biologie (1e leerjaar: 1 lestijd/week, 2e leerjaar: 1 lestijd/week) 

 

DECR. NR. 
LEERPLANDOELSTELLINGEN 

De leerlingen kunnen 
LEERINHOUDEN 

REGELING   

B3 39  met een voorbeeld illustreren dat het zenuwstelsel en hormonaal stelsel 
samen instaan voor de coördinatie van reacties op prikkels. 

Voorbeeld: schrikreactie: reflex en adrenaline;  

B4 40  enkele voorbeelden van hormonale stoornissen  toelichten en aangeven 
hoe ze eventueel kunnen worden vermeden. 

Voorbeeld: diabetes, teveel testosteron (anabole ste-
roïden/anabolica), schildklierafwijking, dwerggroei, oestrogenen 

B3 B5 41  hormonale klieren situeren, de werking van enkele hormonen toelichten.  

 

Hypothalamus, hypofyse, schildklier, bijnieren, eilandjes van 
Langerhans, gonaden 

Endocriene en exocriene klieren, hormonen 

Regeling van een hormonaal evenwicht (met terugkoppeling), 
zoals bijvoorbeeld bloedsuikergehalte, schildklierwerking, 
vrouwelijke cyclus 

B3 42  aantonen dat kliersecreties reacties zijn op prikkels. Reactie als gevolg van zenuwimpuls en hormonen 

Voorbeeld: vorming van adrenaline bij gevaar, zweten bij stress 
situaties, speekselvorming, vrijstelling van oestrogeen, pro-
gesteron 

Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

 Vooral het feedback principe van de hormonenwerking wordt duidelijk toegelicht , ook zeker wordt het belang van evenwichtige voeding en de glucose-
huishouding toegelicht. Bedoeling is leerlingen inzicht te laten krijgen in hormoonwerking, vermijd het van buiten leren van alle hormonale werkingen. 

 Glucosespiegel: http://www.bioplek.org/animaties/homeostase/eilandjesvl.html 

 Filmmateriaal: Er was eens het leven, mijlpalen in de natuurwetenschappen, biobits reeks 

 Uit een tabel met klieren en hun hormonen, stoornissen toelichten. 

 

Mogelijke informatieopdracht 

 Hormonale stoornissen  

 Slaapproblemen  

 Gebruik van hormonale doping 

http://www.bioplek.org/animaties/homeostase/eilandjesvl.html
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DECR. NR. 
LEERPLANDOELSTELLINGEN 

De leerlingen kunnen 
LEERINHOUDEN 

GEDRAG   

B5 43  met voorbeelden verschillen tussen aangeboren en aangeleerd gedrag  
illustreren. 

Aangeboren en aangeleerd gedrag 

Voorbeelden: aangeboren gedrag in functie van overleving, 
voortplanting, communicatie  

B5, W1, 2, 
3 

44  gedrag bij dieren observeren en waar mogelijk motiveren als zijnde 
aangeboren of aangeleerd gedrag. 

Leerlingenproef 8: dierengedrag 

U 45  met voorbeelden illustreren wat inzichtshandelingen zijn. Inzichtshandelingen 

U 46  toelichten dat bij menselijk gedrag ook normen en waarden een rol 
spelen. 

Menselijk gedrag 

Specifieke pedagogisch-didactische wenken 

 Gedrag is het resultaat van een samenwerking tussen zintuigen, spierstelsel, zenuwstelsel en hormonaal stelsel (en andere) en externe invloeden. 

 Aangeboren gedrag in functie van  

 overleving (voedselvoorziening, jachtpatronen, migratie, vluchtreactie, territoriaal gedrag, dans van honingbij etc.); 

 voortplanting (balts en bronst, paringsgedrag, nestbouw, broedzorg, broedparasitisme, territoriaal gedrag, hiërarchie in de groep). 

 Aangeleerd gedrag, met voorbeelden van  

 door ervaring aangeleerd gedrag  (doden van prooien, vinden van voedsel, etc.); 

 door nabootsing aangeleerd gedrag (vb. gebruik werktuigen door chimpansees en bonobo’s, gedrag bij mensen (kleine kinderen), openen van 
melkflessen door mezen); 

 door inprenting/imprinting aangeleerd gedrag (vb. ganzen van Karel Lorenz); 

 stereotiepe handelingen. 

 Inzichthandelingen: Hierbij bespreekt men dat sommige dieren in staat zijn hun ervaringen geheel of gedeeltelijk toe te passen in nieuwe situaties (ze 
handelen doelmatig, aangepast aan de situatie van het ogenblik). 

 Menselijk gedrag bestaat uit aangeboren, aangeleerde gedragspatronen en inzichthandelingen. Dit kan aan de hand van voorbeelden worden geïllus-
treerd (o.a. sociaal gedrag, communicatie, voortplanting, etc.).  
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Mogelijke proeven 

 Gedrag van/bij pissebedden of andere ongewervelden ten opzichte van licht. 

 Voorkeur van pissebedden ten opzichte van een vochtgradiënt. 

 Studie van voortbeweging, reactie op trilling, aanraking en reactie op chemische stoffen bij  slakken of regenwormen. 

 Gedrag van stekelbaarzen. 

 Poetsgedrag bij vliegen. 

 Voorkeur van ongewervelde dieren voor een bepaalde temperatuur (thermotaxie). 

 Thigmotaxie (verandering van de lichaamshouding door aanraking met een vast voorwerp bv. de rand van een petrischaal) bij de oorwormen. 

 Verzamelen van voedsel door zeepokken. 

 Observatie van gedrag bij solitaire bijen. 
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ALGEMENE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

ALGEMENE LEERLIJN VOOR NATUURWETENSCHAPPEN 

Basisonderwijs Wereldoriëntatie:  

 Basisbegrippen in het domein natuur 

 Basisbegrippen in het domein techniek 

 Onderzoekende houding 

 Aandacht en respect voor eigen lichaam en leefwereld 

 

Eerste graad  

(A – stroom) 

Natuurwetenschappen: 

 Natuurwetenschappelijke basiskennis en vaardigheden uitbreiden binnen 
het begrippenkader materie, energie, interactie tussen materie en ener-
gie en systemen.  

 De wetenschappelijke methode(onderzoeksvraag, hypothese, experi-
ment, waarnemingen, besluit) stapsgewijs inoefenen. 

 Onderzoekende houding verder ontwikkelen zowel bij terreinstudie als bij 
het experimenteren. 

 Basisinzichten verwerven in  

 het gebruik van modellen zoals o.a. het deeltjesmodel om eenvou-
dige verschijnselen te verklaren. 

 de cel en de samenhang tussen cel, weefsel, organen, stelsels en 
het ganse lichaam. 

 omkeerbare en niet-omkeerbare stofveranderingen. 

 Communicatievaardigheden ontwikkelen over natuurwetenschappen. 

 

 

Tweede graad 

 

Natuurwetenschappen 

Wetenschap voor de burger, tech-
nicus … 

 Uitbreiding van het begrippen-
kader vanuit verschillende 
contexten of thema’s. 

 Communicatie over natuurwe-
tenschappen verder ontwikke-
len 

 

Biologie/ Chemie/ Fysica 

Wetenschap voor de burger, technicus, 
wetenschapper... 

 Uitbreiding van een vakspecifiek begrip-
penkader 

 Context als illustratie bij de 
natuurwetenschappelijke begrippen. 

 Ontwikkeling wetenschappelijke en 
communicatievaardigheden 

 

Derde graad Natuurwetenschappen 

Wetenschap voor de burger 

 Begrippenkader in samenhang 
met contextgebieden 

 Ontwikkeling wetenschappelijke 
en communicatievaardigheden 

 

Biologie/Chemie/Fysica 

Wetenschap voor de wetenschapper, tech-
nicus … 

 Vakspecifiek begrippenkader 

 Ontwikkeling wetenschappelijke en 
communicatievaardigheden 

 Onderzoekscompetentie in de pool 
wetenschappen   
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INHOUDELIJKE LEERLIJNEN NATUURWETENSCHAPPEN  

De kennis en vaardigheden die opgebouwd zijn in de eerste graad worden verder ontwikkeld in de 
specifieke vakgebieden biologie, chemie en fysica. Om tot een efficiënte kennisconstructie te komen is 
het van belang dat de leraars weten welke begrippen en vaardigheden de leerlingen in de eerste 
graad hebben verworven. Leerlijnen zijn een logische schikking van leerdoelen (inhouden en vaardig-
heden). Ze beogen een gelijkgerichte en opbouwende aanpak en proberen breuken in de horizon-
tale en verticale samenhang te voorkomen.  

Als ondersteuning van de kennisconstructie beschrijven we enkele inhoudelijke leerlijnen vanaf de 
eerste graad tot de derde graad (ASO en enkele TSO richtingen).    

 

ENERGIE  

Eerste graad (natuurweten-
schappen) 

Tweede graad (biologie, 
chemie, fysica) 

Derde graad (biologie, che-
mie, fysica) 

Energievormen. 

Energieomzettingen. 

De zon als bron van energie 
voor alle andere energiebron-
nen.  

 

 

 

 

Fotosynthese. 

 

Relatie tussen arbeid, energie 
en vermogen. 

Zwaarte-energie, kinetische 
energie, veerenergie.  

Rendement.  

Wet van behoud van energie. 

 

Energiedoorstroming en  

–verlies in een ecosysteem 

 

Potentiële elektrische energie. 
Potentiaal en spanning. 

Elektrische energie en ver-
mogen. 

Energieomzetting bij harmo-
nisch trillend voorwerp. 

Lopende golven. 

Geluid. 

 

Licht/ energie-absorptie door 
pigmenten (fotosynthese), 
celademhaling, gisting  

ATP. 

Energie in stoffen (voeding, 
brandstoffen, batterijen …). 

Endo- en exo- energetische 
chemische processen. 

 

Energie en enthalpie 

Reactie-enthalpie 

Entropie 

Kernenergie, kernreacties 

Warmte en temperatuur onder-
scheiden. 

Warmtetransport door gelei-
ding, convectie, straling. 

. 

 

Warmte als vorm van inwendige 
energie. 

Warmtehoeveelheid, specifieke 
warmtecapaciteit. 

Faseovergangen: specifieke 
smeltingswarmte en verdam-
pingswarmte. 

Energie en enthalpie. 

Zichtbare en onzichtbare stra-
ling. 

Straling bevat een hoeveelheid 
energie. 

Licht: rechtlijnige voorplanting, 
terugkaatsing, breking. 

Elektromagnetisch spectrum. 

Lichtfrequentie, golflengte, 
snelheid, interferentie, diffractie. 

Ioniserende straling. 
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KRACHT 

Eerste graad (natuurweten-
schappen) 

Tweede graad (biologie, 
chemie, fysica) 

Derde graad (biologie, che-
mie, fysica) 

Een kracht verandert de vorm 
van een voorwerp en/of de 
snelheid van een voorwerp. 

Elementen van een kracht: 
richting, zin, grootte en aangrij-
pingspunt aangeven.  

 

 

 

Elementen van een kracht 
vectoriële voorstelling van de 
kracht. 

Samenstellen van krachten. 

Voorwaarde voor een eenparig 
rechtlijnige beweging. 

Derde wet van Newton. 

Moment van een kracht. 

Evenwicht. 

 

Tweede wet van Newton. 

Centripetale kracht. 

Massa veer – systeem. 

Slinger. 

Resonantie. 

 

Soorten krachten: zwaarte-
kracht, elektrische kracht, mag-
netische kracht, veerkracht. 

 

Zwaartekracht, veldsterkte. 

Veerkracht, veerconstante. 

 

Gravitatiekracht. 

Elektrische krachtwerking. 

Magnetische krachtwerking. 

Lorentzkracht. 

 Druk bij vaste stoffen. 

Druk in een vloeistof. 

Druk van een gas, gaswetten. 

Relatie tussen druk en kracht: 
in een lang been. 

 

MATERIE 

Eerste graad (natuurweten-
schappen) 

Tweede graad (biologie, 
chemie, fysica) 

Derde graad (biologie, che-
mie, fysica) 

Materie bestaat uit moleculen of 
atomen. 

Moleculen zijn opgebouwd uit een 
beperkt aantal atomen. 

Eenvoudig deeltjesmodel: 

Materie bestaat uit deeltjes; 

tussen de deeltjes zijn er krachten. 

Atoombouw, atoommodellen. 

(Isotopen). 

Enkelvoudige en samenge-
stelde stoffen. 

 

Chemische bindingen. 

Lewisvoorstellingen. 

Polaire en apolaire stoffen. 

 

Stofklassen: namen en formu-
les van anorganische stoffen 
en koolwaterstoffen. 

Orbitaaltheorie. 

 

 

 

 

Geleiders, isolatoren. 

elektrolyten en niet-elektroly-
ten. 

 

 

Stofclassificatie. 

Alle materie bestaat uit zuivere 
stoffen of mengsels. 

De deeltjes bewegen voortdurend; 

De snelheid van de deeltjes is 
afhankelijk van de temperatuur; 

 

Soorten mengsels en verschil-
lende scheidingstechnieken. 

Tijdens reacties tussen stof-
fen, worden nieuwe stoffen 
gevormd. 

 

Eenvoudige stoichiometrie 

Wet van behoud van massa. 

Reactievergelijkingen. 

 

 

Reactiesnelheid, factoren die 
de reactiesnelheid beïnvloe-
den. Chemisch evenwicht 

Uitbreiding stoichiometrie  
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Massa en volume van vaste stof-
fen, vloeistoffen en gas-
sen(voorwerpseigenschappen). 

 

Stofconstanten: smeltpunt, 
kookpunt, massadichtheid 

 

 

 

 

smeltpunt van vetzuren ~ ver-
zadigd / onverzadigd 

VOORTPLANTING EN ONTWIKKELING BIJ DE MENS 

Eerste graad (natuurweten-
schappen) 

Tweede graad (biologie, 
chemie, fysica) 

Derde graad (biologie, che-
mie, fysica) 

Bij de mens de delen van het 
voortplantingstelsel benoemen. 

 

Hormonale klieren situeren en 
functie van hun hormonen be-
schrijven. 

 

Voortplanting bij de mens: bouw 
en werking 

zwangerschapshormonen 

 

Gametogenese 

Bevruchting, embryologie 

Beschrijven hoe de voortplan-
ting bij de mens verloopt; 

 

 DNA en celdelingen 

chromosomale genetica 

moleculaire genetica 

eiwitsynthese 

enzymreacties 

DNA-replicatie 

Beschrijven hoe seksueel over-
draagbare aandoeningen kun-
nen voorkomen worden. 

Het verband uitleggen tussen 
de besmetting, het immuun-
systeem en het ziektebeeld van 
AIDS. 

De maatregelen om aidsbe-
smetting te voorkomen toelich-
ten. 

 

BOUWSTENEN VAN ORGANISMEN 

Eerste graad (natuurweten-
schappen) 

Tweede graad (biologie, 
chemie, fysica) 

Derde graad (biologie, che-
mie, fysica) 

Kenmerken aangeven om or-
ganismen bij de levende we-
zens in te delen. 

 

 

 

 

. 

De samenstellende bouwstenen 
van levende wezens benoemen 
en van elke basisbouwsteen de 
functie omschrijven. 

De bouw van bacteriën be-
schrijven. 

De relatie leggen tussen de 
vorm en de indeling van bacte-
riën. 

De bouw van virussen beschrij-
ven. 

Stof- en energiewisseling.  

Water en mineralen. 

Sachariden Lipiden Proteïnen 
Enzymen. 

 

 

 

De cel als bouwsteen van een 
organisme herkennen. 

De structuur van de plantencel 
en dierlijke cel op lichtmicro-
scopisch niveau herkennen. 

Studie van de micro-organis-
men 

Cel op submicroscopisch ni-
veau. 

Samenhang kern - ER – Golgi-
apparaat - exocytose  
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INTERACTIE TUSSEN ORGANISMEN EN DE NATUUR 

Eerste graad (natuurweten-
schappen) 

Tweede graad (biologie, 
chemie, fysica) 

Derde graad (biologie, che-
mie, fysica) 

Kenmerken aangeven om or-
ganismen bij de levende we-
zens in te delen. 

Planten en diersoorten herken-
nen met gebruik van een de-
terminatiekaart. 

Classificatie van organismen.  Soortvorming.  

Soort als voortplantingscrite-
rium 

Interactie binnen een populatie. 

Genetische variaties 

adaptaties, modificaties, mu-
taties 

Aantonen dat organismen een 
levensgemeenschap vormen 
waarin voedselrelaties voorko-
men. 

Aantonen dat de omgeving het 
voorkomen van levende we-
zens beïnvloedt en omgekeerd. 

 

Op het terrein organismen ge-
richt waarnemen, hun habitat 
beschrijven.  

 

Relaties tussen levende we-
zens beschrijven en het belang 
benoemen. 

 

Biodiversiteit.  

Duurzame levenswijze. 

Het begrip ecosysteem op we-
tenschappelijk verantwoorde 
manier beschrijven. 

Biodiversiteit: belang en verkla-
ring. 

 

 

Organismen passen zich aan.  Aanwijzingen van evolutie. 

Ontstaan van het leven. 

Evolutie van de mens. 

Evolutietheorieën. 

 

 Belang van bacteriën en virus-
sen. 

Biotechnologie 

 

STRUCTUURVERANDERINGEN 

Eerste graad (natuurweten-
schappen) 

Tweede graad (biologie, 
chemie, fysica) 

Derde graad (biologie, che-
mie, fysica) 

Omkeerbare stofomzettingen: 
uitzetting, faseovergangen. 

Stofconstanten: smeltpunt, 
kookpunt. 

Chemisch evenwicht 

Niet-omkeerbare stofomzettin-
gen. 

 

 

Chemische reacties, reactie-
soorten: neerslagreacties 

gasontwikkelingsreactie 

zuur/base reactie. 

 

Redoxreacties. 

 

Koolwaterstoffen. 

 

 

 

pH berekeningen.  

Kwantitatieve aspecten van 
zuur-base reacties. 

 

Redoxsystemen. 

Organische stoffen en hun 
reacties. 

Kunststoffen  

In planten worden stoffen ge-  Fotosynthesereactie, 
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vormd onder invloed van licht 
met stoffen uit de bodem en de 
lucht. 

 

(An)aerobe ademhaling, che-
mosynthese enzymwerking, 
eiwitsynthese. 

Katalysatoren. 

STELSELS 

Eerste graad (natuurweten-
schappen) 

Tweede graad (biologie, 
chemie, fysica) 

Derde graad (biologie, che-
mie, fysica) 

Bij de bloemplant: structuur en 
functie van de wortel, stengel, 
bloem. 

De relatie leggen tussen de 
bouw van de organenstelsels 
en hun functie.  

 

 

Het belang van stofwisseling 
beschrijven voor de instand-
houding van het menselijk li-
chaam. 

 

Transportprocessen in de cel 

Het belang van de relatie tus-
sen de verschillende stelsels 
beschrijven met het oog op 
homeostase. 

Celstofwisseling 

Celtransport 

Homeostase 

Rol van membranen bij 
transport, endo- exocytose, 
plasmolyse / deplasmolyse en 
turgor in de cel. 

Bij de mens: structuur en func-
tie van: 

spijsverteringsstelsel, 

ademhalingsstelsel, 

transportstelsel, 

uitscheidingsstelsel. 

Bij de mens: structuur en func-
tie van: 

zenuwstelsel, 

bewegingsstructuren, 

hormonaal stelsel. 

 

Immunologie - lymfevatenstel-
sel 

LEERLIJNEN VOOR WETENSCHAPPELIJKE VAARDIGHEDEN 

Eerste graad (natuurweten-
schappen) 

Tweede graad (biologie, 
chemie, fysica) 

Derde graad (biologie, che-
mie, fysica) 

Manuele vaardigheden: meet-
toestellen correct gebruiken en 
aflezen. 

Meting van massa, volume, 
temperatuur, tijd, abiotische 
factoren. 

 

Meting: kracht, druk, afstand, 
tijd. 

Het SI – eenhedenstelsel ge-
bruiken. 

Meetresultaten en berekenin-
gen met een juist aantal bedui-
dende cijfers noteren. 

Omgaan met volumetrisch ma-
teriaal 

Gebruik van de bunsenbrander. 

Gebruik van zuur-base indicato-
ren. 

 

Meting: spanning, stroom-
sterkte, weerstand, pH. 

Elektrische schakeling bouwen. 

 

 

Titreren. 

 

Exacte keuze van het juiste 
meettoestel. 

pH metingen met pH sensor. 

 

Grafieken maken en interprete-
ren 

 

Verbanden tussen grootheden 
afleiden uit een grafiek. 

De waarde van een grootheid 
afleiden uit een grafiek. 

Grafieken maken en interprete-
ren i.v.m. de ERB. 

Grafieken maken en interprete-
ren i.v.m. de ERVB en de har-
monische trilling. 

Interpretatie titratiecurven. 

Lichtmicroscopische beelden 
interpreteren. 

Microscoop gebruiken. 

Lichtmicroscopische preparaten 
maken. 

Submicroscopische beelden 
interpreteren. 
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Onder begeleiding over een 
natuurwetenschappelijk pro-
bleem: 

een onderzoeksvraag herken-
nen/formuleren; 

een hypothese herken-
nen/formuleren; 

een plan opstellen; 

experiment uitvoeren volgens 
concrete instructies 

waarnemingen  

meetwaarden verzamelen in 
een tabel of grafiek; 

classificeren, determineren of 
een besluit formuleren. 

rapporteren 

 

Onder begeleiding over een 
natuurwetenschappelijk pro-
bleem: 

info opzoeken; 

een onderzoeksvraag formule-
ren; 

een hypothese formuleren; 

een plan opstellen; 

waarneming- en andere gege-
vens mondeling en schriftelijk 
verwoorden en weergeven in 
tabellen grafieken, schema’s of 
formules; 

besluit formuleren en evalueren 

rapporteren en reflecteren 

 

Onder begeleiding over een 
natuurwetenschappelijk pro-
bleem: 

info opzoeken; 

een onderzoeksvraag formule-
ren; 

een hypothese formuleren; 

een plan opstellen; 

waarneming- en andere gege-
vens mondeling en schriftelijk 
verwoorden en weergeven in 
tabellen grafieken, schema’s of 
formules; 

besluit formuleren en evalueren 

rapporteren en reflecteren 

 

 

 

OVERZICHT VAN DE LEERSTOF IN HET LEERPLAN  

Het volgende overzicht van de leerinhouden, de biotoopstudie, de leerlingenproeven en hier-
aan de eventuele te besteden lestijden is bedoeld als richtlijn bij het opstellen van een jaarvor-
deringsplan, dat voor elke leraar verplicht is. Het aantal lestijden is evenwel niet bindend maar 
indicatief. De leraar is vrij zelf de volgorde van de lesonderwerpen vast te leggen. 

 

Eerste leerjaar (1 lt/w) – 25 lestijden/jaar: 

 

Thema Concepten Leerlingenproeven Lestijden 

1 Micro-Organismen Classificatie llnproef 1: Microscopie 3 lt 

2 Bacteriën Voorkomen en ziekten llnproef 2:  Bacterie-
groei 

 

5 lt 

3 Virussen Ziekten  2 lt 

4 Ecologie Ecosysteem, kringlo-
pen, milieu 

Biodiversiteit 

Biotoopstudie 

 

13 lt 

5  Informatieopdracht  2 lt 
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Tweede leerjaar (1 lt/w) – 25 lestijden/jaar: 

 

Thema Concepten Leerlingenproeven Lestijden 

6 Samenhang tussen stel-
sels 

Stelsels 

Osmose/diffusie 

llnproef 3: Transport-
processen 

4 lt 

7 Spieren en skelet Spier- en beender-
stelsel 

llnproef 4: Samenstel-
ling van botweefsel 

llnproef 5: Spierbewe-
gingen 

llnproef 6: Microscopie 

7 lt 

8 Prikkelbaarheid Zintuigen en zenuwen llnproef 7 Zintuigon-
derzoek 

7 lt 

9 Regeling  Klieren en hormonen  4 lt 

10 Gedrag Aangeleerd en aan-
geboren gedrag 

llnproef  8: Dierenge-
drag 

3 lt 

 

Minimaal één biotoopstudie en twee leerlingenproeven per leerjaar (vier in de tweede graad) 
uitvoeren. Het is aangewezen om uit de voorgestelde lijst een keuze te maken. Andere leerlin-
genproeven die duidelijk aansluiten bij de leerstofinhouden zijn ook toegestaan, mits rekening 
wordt gehouden met een evenwichtige spreiding over de verschillende leerstofonderdelen. 

 

WENKEN BIJ DE INFORMATIEOPDRACHT 

Om de eindtermen rond wetenschappen en samenleving te bereiken voeren de leerlingen één infor-
matieopdracht uit per graad. Bij de uitvoering van deze opdracht ontwikkelen de leerlingen communi-
catievaardigheden waardoor zij het verband  tussen enerzijds de wetenschappen en anderzijds de 
contextgebieden (duurzaamheid, cultuur en maatschappij) leren aantonen. 

Het gebruik van taalactiverende werkvormen, zoals een discussie of een panelgesprek, werkt motive-
rend, en zo kunnen  de leerlingen zich leerinhouden op een interactieve manier eigen maken. 

Het is belangrijk de doelstellingen van deze opdracht beperkt te houden en de evaluatiecriteria vooraf 
duidelijk mee te delen.  

Om de informatievaardigheid van leerlingen te ontwikkelen is het noodzakelijk dat leerlingen informa-
tie efficiënt leren opzoeken (gebruik van zoekmachines) maar ook dat zij informatie kunnen verwerken 
tot een leesbare en goed gestructureerde tekst of korte presentatie. Doordat de opdracht een apart 
werkstuk is van één of enkele leerling(en) is het aan te bevelen om deze taak in de evaluatie op te 
nemen .  

 

VOET 

Wat en waarom? 

Vakoverschrijdende eindtermen1 (VOET) zijn minimumdoelen die, in tegenstelling tot de vakgebonden 
eindtermen, niet specifiek behoren tot een vakgebied, maar door meerdere vakken en/of vakover-
schrijdende onderwijsprojecten worden nagestreefd. 

De VOET geven scholen de opdracht om jongeren te vormen tot de actieve burgers van morgen!  

                                                      

1
 In de eerste graad B-stroom spreekt men over vakoverschrijdende ontwikkelingsdoelen (VOOD). Aangezien 

zowel VOET als VOOD na te streven zijn, beperken we ons in de tekst tot de term VOET, waarbij we zowel 
naar het begrip vakoverschrijdende eindtermen als vakoverschrijdende ontwikkelingsdoelen verwijzen. 



ASO – 2e graad – Basisvorming Economie, Grieks, Grieks-Latijn, Humane wetenschappen, Latijn 33 

AV Biologie (1e leerjaar: 1 lestijd/week, 2e leerjaar: 1 lestijd/week) 

 

Zij moeten jongeren in staat stellen om die sleutelcompetenties te verwerven die een zinvolle bijdrage 
leveren aan het uitbouwen van een persoonlijk leven en aan de opbouw van de samenleving. 

Het ordeningskader van de VOET bestaat uit een samenhangend geheel dat deels globaal en deels 
per graad geformuleerd wordt. 

Globaal: 

 een gemeenschappelijke stam met 27 sleutelvaardigheden 

Deze gemeenschappelijke stam is een opsomming van vrij algemeen geformuleerde eind-
termen, los van elke context. Ze zijn toepasbaar in alle opvoedings- en onderwijsactiviteiten 
van de school. Ze kunnen, afhankelijk van de keuze van de school, in samenhang met alle 
andere vakgebonden of vakoverschrijdende eindtermen worden toegepast; 

 zeven maatschappelijk relevante toepassingsgebieden of contexten: 

 lichamelijke gezondheid en veiligheid, 

 mentale gezondheid, 

 sociorelationele ontwikkeling, 

 omgeving en duurzame ontwikkeling, 

 politiek-juridische samenleving, 

 socio-economische samenleving, 

 socioculturele samenleving. 

Per graad: 

 leren leren, 

 ICT in de eerste graad, 

 technisch-technologische vorming in de tweede en derde graad ASO. 

Een zaak van het hele team 

De VOET vormen een belangrijk onderdeel van de basisvorming van de leerlingen in het secundair 
onderwijs. Om een brede en harmonische basisvorming te waarborgen moeten de eindtermen van de 
gemeenschappelijke stam, contexten, leren leren, ICT en technisch-technologische vorming in hun 
samenhang behandeld worden. Het is de taak van het team om - vanuit een visie en een planning - 
vakgebonden en vakoverschrijdende eindtermen te combineren tot zinvolle gehelen voor de leerlin-
gen. 

Door de globale formulering krijgen scholen meer autonomie bij het werken aan de vakoverschrij-
dende eindtermen, waardoor de school meer mogelijkheden krijgt om het eigen pedagogisch project 
vorm te geven.  

Het team zal keuzes en afspraken moeten maken over de VOET. 

De globale formulering over de graden heen betekent niet dat alle eindtermen in alle graden moeten 
aan bod komen, dit zou een onbedoelde verzwaring van de inspanningsverplichting tot gevolg heb-
ben. Bij het maken van de keuzes wordt verwacht dat elke graad in elke school een redelijke inspan-
ning doet ten opzichte van het geheel van de VOET, rekening houdend met wat in de andere graden 
aan bod komt. 

Doordat de VOET niet louter graadgebonden zijn, krijgt de school/scholengemeenschap de mogelijk-
heid om een leerlijn over de graden heen uit te werken. 

 

HET OPEN LEERCENTRUM EN DE ICT-INTEGRATIE 

Het gebruik van het open leercentrum (OLC) en de ICT-integratie past in de totale visie van de school 
op leren en op het werken aan de leervaardigheden van de leerlingen. De inzet en het gebruik van 
ICT en van het OLC zijn geen doel op zich maar een middel om het onderwijsleerproces te onder-
steunen. 

Door de snelle evolutie van de informatietechnologie volgen nieuwe ontwikkelingen in de maatschap-
pij elkaar in hoog tempo op. Kennis en inzichten worden voortdurend verruimd. Er komt een enorme 
hoeveelheid informatie op ons af. De school zal de leerlingen moeten leren hier zinvol en veilig mee 
om te gaan. 
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Zelfstandig kunnen werken, in staat zijn eigen initiatieven te ontplooien en over het vermogen be-
schikken om nieuwe ideeën en oplossingen in samenwerking met anderen te ontwikkelen, zijn essen-
tieel. Voor het onderwijs betekent dit een ingrijpende verschuiving: minder aandacht voor de passieve 
kennisoverdracht en meer aandacht voor de actieve kennisconstructie binnen de unieke ontwikkeling 
van elke leerling. Die benadering nodigt leraren en leerlingen uit om voortdurend met elkaar in dialoog 
te treden, omdat je de ander nodig hebt om te kunnen leren. Het traditionele beeld van onderwijs zal 
steeds meer verdwijnen en veranderen in een dynamische leeromgeving waar leerlingen in eigen 
tempo en in wisselende groepen onderwijs zullen volgen. Dergelijke leerprocessen worden bevorderd 
door gebruik te maken van het OLC en van ICT-integratie als onderdeel van deze rijke gedifferen-
tieerde leeromgeving. 

Het open leercentrum als krachtige leeromgeving 

Een open leercentrum (OLC) is een ruimte waar leerlingen, individueel of in groep, zelfstandig, op hun 
eigen tempo en op hun eigen niveau kunnen leren, werken en oefenen. 

Om een krachtige leeromgeving te zijn, is een open leercentrum 

 uitgerust met voldoende didactische hulpmiddelen,  

 ter beschikking van leerlingen op lesmomenten en daarbuiten,  

 uitgerust in functie van leeractiviteiten met pedagogische ondersteuning. 

In ideale omstandigheden zou de ganse school een open leercentrum kunnen zijn. In werkelijkheid 
kan in een school echter niet op elke plaats en op elk moment een dergelijke leeromgeving gewaar-
borgd worden. Daarom kiezen scholen ervoor om een aparte ruimte als OLC in te richten om zo de 
leemtes in te vullen.  

Voor de meeste leeractiviteiten volstaat een klaslokaal of informaticalokaal. Wanneer is het echter 
nuttig om over een OLC te beschikken?  

 Bij een gedifferentieerde aanpak waarbij verschillende leerlingen bezig zijn met verschillende 
leeractiviteiten, kan het klaslokaal op vlak van zowel ruimte als middelen niet meer als enige 
leeromgeving voldoen. Dit is zeker het geval bij begeleid zelfstandig leren, vakoverschrij-
dend leren, projectmatig werken … Vermits leerlingen bij deze leeractiviteiten een zekere 
vrijheid krijgen in het plannen, organiseren en realiseren van het leren, is de beschikbaar-
heid van extra ruimte en middelen soms noodzakelijk.  

 Het leren van leerlingen beperkt zich niet tot de eigenlijke lestijden. Voor sommige opdrach-
ten moeten zij beschikken over aangepaste leermiddelen buiten de eigenlijke lestijden. Niet 
iedereen heeft daar thuis de mogelijkheden voor. In functie van gelijke onderwijskansen, lijkt 
het zinvol dat een school ook momenten buiten de lessen voorziet waarop leerlingen van 
een OLC gebruik kunnen maken.  

Om hieraan te voldoen, beschikt een OLC minimaal over volgende materiële mogelijkheden: 

 ruim lokaal met een uitnodigende inrichting die een flexibele opstelling toelaat (bijv. eilandjes 
om in groep te werken); 

 ICT: computers met internetverbinding, printmogelijkheid, oortjes, microfoons … 

 digitaal leerplatform waar alle leerlingen toegang toe hebben; 

 materiaal waarvan de vakgroepen beslissen dat het moet aanwezig zijn om de leerlingen 
zelfstandig te laten werken/leren (software, papieren dragers …) en dat bewaard wordt in 
een openkastsysteem; 

 kranten en tijdschriften (digitaal of op papier). 

In het ideale geval is er nog een bijkomende ruimte beschikbaar (liefst ook met ICT-mogelijkheden) 
die zowel kan gebruikt worden als ‘stille’ ruimte of juist omgekeerd om bijvoorbeeld leerlingen pre-
sentaties te laten oefenen (de grote ruimte is in dat geval de stille ruimte) of voor groepswerk (discus-
siemogelijkheid). 

Op organisatorisch vlak is het van belang dat met het volgende rekening wordt gehouden: 

 het OLC wordt bij voorkeur gebruikt voor werkvormen en activiteiten die niet in het vaklokaal 
kunnen gerealiseerd worden; 

 het is belangrijk dat bij een leeractiviteit begeleiding voorzien wordt. Deze begeleiding kan 
zowel gebeuren door de actieve aanwezigheid van een leraar als ook ‘van op afstand’ door 
middel van gerichte opdrachten, stappenplannen, studietips …; 
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 het OLC is toegankelijk buiten de lesuren (bijv. tijdens de middagpauze, een bepaalde pe-
riode voor en/of na de lesuren). 

Voor het welslagen is het aan te bevelen dat een OLC-beheerder aangesteld wordt. Deze beheerder 
zorgt o.a. voor inchecken, bewaren van orde, beheer van het materiaal en praktische organisatie en 
wordt bijgestaan door een ICT-coördinator voor de technische aspecten. 

Door het specifieke karakter van het OLC is deze ruimte bij uitstek geschikt voor de realisatie van de 
ICT-integratie binnen de vakken maar deze integratie mag zich niet enkel tot het OLC beperken. 

ICT-integratie als middel voor kwaliteitsverbetering 

Onder ICT-integratie verstaan we het gebruik van informatie- en communicatietechnologie ter onder-
steuning van het leren. 

ICT-integratie kan op volgende manieren gebeuren: 

 Zelfstandig oefenen in een leeromgeving 

Nadat leerlingen nieuwe leerinhouden verworven hebben, is het van belang dat ze vol-
doende mogelijkheden krijgen om te oefenen bijvoorbeeld d.m.v. specifieke pakketten. De 
meerwaarde van deze vorm van ICT-integratie kan bestaan uit: variatie in oefenvormen, dif-
ferentiatie op het vlak van tempo en niveau, geïndividualiseerde feedback, mogelijkheden tot 
zelfevaluatie. 

 Zelfstandig leren in een leeromgeving 

Een mogelijke toepassing is nieuwe leerinhouden verwerven en verwerken, waarbij de leer-
kracht optreedt als coach van het leerproces (bijvoorbeeld in het open leercentrum). Een 
elektronische leeromgeving (ELO) biedt hiertoe een krachtige ondersteuning. 

 Creatief vormgeven  

Leerlingen worden uitgedaagd om creatief om te gaan met beelden, woorden en geluid. De 
leerlingen kunnen gebruik maken van de mogelijkheden die o.a. allerlei tekst-, beeld- en te-
kenprogramma’s bieden.  

 Opzoeken, verwerken en bewaren van informatie 

Voor het opzoeken van informatie kunnen leerlingen gebruik maken van o.a. cd-roms, een 
ELO en het internet.  

Verwerken van informatie houdt in dat de leerlingen kritisch uitmaken wat interessant is in 
het kader van hun opdracht en deze informatie gebruiken om hun opdracht uit te voeren.  

De leerlingen kunnen de relevante informatie ordenen, weergeven en bewaren in een aan-
gepaste vorm. 

 Voorstellen van informatie aan anderen 

Leerlingen kunnen informatie aan anderen meedelen of tonen met behulp van ICT-onder-
steuning met tekst, beeld en/of geluid onder de vorm van bijvoorbeeld een presentatie, een 
website, een folder … 

 Veilig, verantwoord en doelmatig communiceren  

Communiceren van informatie betekent dat leerlingen informatie kunnen opvragen of ver-
strekken aan derden. Dit kan via e-mail, internetfora, ELO, chat, blog … 

 Adequaat kiezen, reflecteren en bijsturen 

De leerlingen ontwikkelen competenties om bij elk probleem verantwoorde keuzes te maken 
uit een scala van programma’s, applicaties of instrumenten, al dan niet elektronisch. Daarom 
is het belangrijk dat zij ontdekken dat er meerdere valabele middelen zijn om hun opdracht 
uit te voeren. Door te reflecteren over de gebruikte middelen en door de bekomen resultaten 
te vergelijken, maken de leerlingen kennis met de verschillende eigenschappen en voor- en 
nadelen van de aangewende middelen (programma’s, applicaties …). Op basis hiervan kun-
nen ze hun keuzes bijsturen. 
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MINIMALE MATERIËLE VEREISTEN2 

VAKLOKAAL 

De lessen moeten steeds gegeven worden in het daartoe bestemde lokaal, voorzien van een goed 
uitgeruste leraarstafel en leerlingentafels. Het lokaal moet demonstratie- en leerlingenproeven toela-
ten.  

Het lokaal is voorzien van een goed uitgeruste computer met internetaansluiting en is uitgerust voor 
projectie; mogelijkheden voor 'real-time'-metingen (zie**) kunnen overwogen worden. 

VEILIGHEID 

Om aan de nodige veiligheids- en milieuvoorschriften te voldoen dienen o.a. aanwezig te zijn: veilig-
heidstekens, afsluitbare veiligheidskasten voor de opslag van gevaarlijke producten (voorzien van de 
overeenkomstige gevarensymbolen), brandblustoestel, emmer met zand, branddeken, metalen pa-
piermand, labojassen, veiligheidsbrillen, oogdouche of oogwasfles, beschermende handschoenen, 
EHBO-kit met brandzalf, wandplaat en/of lijst met - P en H-zinnen, wettelijke etikettering van chemica-
liën. 

De regelgeving in verband met veiligheidsaspecten en afvalbehandeling in het schoollaboratorium 
dient opgevolgd te worden. Meer informatie hiervoor vind je in de COS brochure of in de virtuele klas 
van chemie (smartschool). 

 

ALGEMENE LABUITRUSTING:  

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

 digitale balans (op 0,1 g), bunsenbranders, statieven, ringen, vuurvast gaas, klemmen, noten, 
verbrandingslepels, stoppenassortiment, mortier met stamper, pH-meter, waterkoker, ver-
warmingselement 

 koelkast, incubatieoven (of broedoven), drukpan of gesteriliseerde voedingsbodems. 

 microscoop met eventueel een (flex)camera 

 modellen van menselijk skelet, menselijke torso, oog/oor, hoofd en hersenen, zenuwcel 

 dissectieset en teil (scalpel, en -houder, pincet, schaar en prepareernaald)  

 enkele sensoren(bv: pH-sensor,  temperatuursensor, zuurstofsensor, CO2sensor) 

 noodzakelijke chemicaliën, indicatoren en test kits. 

MATERIAAL PER LEERLINGENGROEP 

 loep, microscoop, draag- en dekglaasjes,  

 micropreparaten (zenuwweefsel, spierweefsel, botweefsel, micro-organismen, bacteriën …) 

 schaar, pincet, scalpel, aardappelmesje, entnaald, petrischalen (glas + plastic) 

                                                      

2
 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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 (digitale of alcohol-) thermometers, chronometers (zie **) 

 materiaal voor biotoopstudie: meten van abiotische factoren en determineertabellen (zie **). 

  

**OM OVERBODIGE UITGAVEN TE VERMIJDEN KAN DE LERAAR BIOLOGIE:  

 gebruik maken van de ontleenbare koffers voor biotoopstudies die in elk NMEC of provincie-
diensten te verkrijgen zijn. (bodemkoffers, waterkoffers …) 

 nagaan of minder courant gebruikte toestellen en voorwerpen (zoals bijv. chronometers, 
kleurfilters voor fotosyntheseproeven, colorimeter, warmwaterbad, kompassen …) aanwezig 
zijn in andere laboratoria van de school. Gemeenschappelijke aankoop en gebruik van der-
gelijk materiaal kan best gecoördineerd worden op het niveau van de vakgroep wetenschap-
pen. 

 mogelijkheden voor realtime-metingen kunnen best op niveau van de vakgroep wetenschap-
pen worden aangekocht en gecoördineerd over de graden heen. 
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EVALUATIE 

1 Inleiding 

De evaluatie dient aan de leerling informatie te geven over de mate waarin hij of zij er in geslaagd is 
om zowel de kennis als de vaardigheden te beheersen die mogen verwacht worden na het leerproces. 
De evaluatie geeft aan de leerkracht de feedback om vast te stellen of hij of zij de meest aangepaste 
methode hanteert om de gestelde doelen te bereiken.  

Een evaluatie is meer dan een getal om een rapportcijfer te berekenen. Het is een werkinstrument 
waarbij permanent en wederzijds (leerling-leraar) besluiten dienen getrokken te worden over het on-
derwijs- en leerproces. 

2 Wettelijk kader 

Wat de evaluatie betreft, hebben de scholen een veel grotere autonomie dan vroeger. De evaluatie-
criteria en de wijze van evalueren behoren tot de bevoegdheid van de lokale scholen. Ze ontwikkelen 
een eigen evaluatiebeleid dat zijn neerslag vindt in het schoolwerkplan. Een belangrijke rol bij de ont-
wikkeling van een eigen evaluatiebeleid is weggelegd voor de vakgroepen, die op die manier betrok-
ken worden bij de globale onderwijskundige visie van de school. De concrete schikkingen in verband 
met de evaluatie worden vastgelegd in het schoolreglement, onderdeel: studiereglement. 

Het ligt voor de hand dat – in de geest van een participatieve beleidsvoering – bij het opstellen van het 
luik evaluatie in het schoolreglement rekening gehouden wordt met de opties genomen door de ver-
schillende vakgroepen. 

3 Eigenschappen van een goede evaluatie 

Een relevante evaluatie moet beantwoorden aan een aantal criteria. Validiteit, betrouwbaarheid, 
transparantie en didactische relevantie zijn criteria die bijdragen tot de kwaliteit van de evaluatie. 

Validiteit 

De evaluatie is valide in de mate dat ze meet wat zij veronderstelt te meten. Om valide te zijn moet de 
evaluatie aan volgende voorwaarden voldoen: 

 de opgaven moeten gericht zijn op de leerplandoelstellingen; 

 de toetsing moet aansluiten bij het onderwijs dat voorafgegaan is; 

 ze moet een aanvaardbare moeilijkheidsgraad hebben; 

 wat geëvalueerd wordt, moet ook voldoende ingeoefend zijn. 

Betrouwbaarheid 

De evaluatie is betrouwbaar in de mate dat zij niet afhankelijk is van het moment van afname of cor-
rectie. Een hoge betrouwbaarheid wordt bekomen door: 

 nauwkeurige, duidelijke, ondubbelzinnige vragen/ opdrachten te stellen; 

 te verbeteren op basis van een duidelijk correctiemodel met puntenverdeling;  

 attitudes te evalueren met afgesproken SAM-schalen 

 aan de leerling voldoende tijd te geven om de toets uit te voeren; 

 een variatie aan evaluatiemomenten te voorzien (zonder te veel tijd van de onderwijstijd in 
beslag te nemen!). 

Transparantie en voorspelbaarheid 

De evaluatie moet transparant en voorspelbaar zijn: d.w.z. ze mag voor de leerlingen geen verrassin-
gen inhouden. Daarom moet ze aan volgende voorwaarden voldoen: 

 ze moet aansluiten bij de wijze van toetsen die de leerlingen gewoon zijn; 

 de beoordelingscriteria moeten door de leerling vooraf gekend zijn; 

 de leerlingen moeten precies op de hoogte zijn van wat ze moeten kunnen en kennen. 

Didactische relevantie 

De evaluatie is didactisch relevant als zij bijdraagt tot het leerproces. De leerlingen moeten uit de be-
oordeling iets kunnen leren. Daarom is het essentieel aan de leerling feedback te geven: 
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 door een gecorrigeerde toets in de klas te bespreken: een goede toets bespreking beperkt 
zich niet tot het geven van de juiste oplossingen maar leert de leerlingen ook waarom een 
antwoord juist of fout is; 

 door taken en verslagen te bespreken met de leerlingen. 

 door de examenkopij te laten inkijken en klassikaal te bespreken. 

 
4 Soorten evaluatie 

De didactiek maakt een onderscheid tussen proces- en productevaluatie. De procesevaluatie heeft tot 
doel informatie te krijgen over de bereikte en niet-bereikte leerdoelen en na te gaan of de gehanteerde 
werkvormen wel effectief waren in functie van de vooropgestelde doelstellingen. Zij is geen doel op 
zich, maar biedt een basis om remediërende acties te ondernemen en zo nodig voor andere werkvor-
men te kiezen. De procesevaluatie kan een aanleiding geven tot zelfevaluatie en eventuele bijsturing 
van de didactische aanpak van de leraar. 

De productevaluatie is gericht op de resultaatbepaling: ze spreekt een eindoordeel uit over de leer-
prestaties van de leerling. De bedoeling is na te gaan in hoeverre de onderwijsdoelen door de leerling 
bereikt zijn. 

De procesevaluatie 

Het dagelijks werk van de leerlingen, een procesevaluatie, wordt permanent geëvalueerd. Het is de 
bestendige opvolging van het leerproces en de beheersingsgraad van de inhouden door de leerlingen. 

Een relevante procesevaluatie is een mix van gegevens over kennis, vaardigheden en attitudes. Toet-
sen zullen niet alleen naar de functionele kennis peilen, maar zeker ook naar de mate waarin leer-
lingen de vaardigheden beheersen. Daarnaast houdt de leraar bij het vastleggen van een cijfer reke-
ning met de evaluatie van de informatieopdrachten en de verslagen van de leerlingenproeven met 
beoordeling van de vakgebonden attitudes.  

De productevaluatie  

Examens houden een productevaluatie in. Ze zijn bedoeld om na te gaan in hoeverre de doelstellin-
gen van het leerplan bereikt zijn op het einde van een leer- of onderwijsperiode. Richtlijnen bij het 
opstellen en de uitvoering van het examen: 

 De examenvragen opmaken zodat kennis, inzicht en toepassing worden getoetst. Als onder-
steuning van het leren van de leerling deze ordening in het examen behouden.  

 De vragen spreiden over een groot gedeelte van de leerplandoelstellingen.  

 Via een variatie in vraagvormen (open vragen, invulvragen, juist- onjuist vragen, sorteervra-
gen, meerkeuzevragen en vraagstukken) worden de leerplandoelstellingen getoetst.  

 De wetenschappelijke vaardigheden toetsen door het laten beschrijven van een onderzoeks-
plan, door het laten formuleren van een besluit bij een reeks gegeven meetwaarden en/of 
waarnemingen, door grafische inzichten te toetsen. 

 Afspraken maken over het taalgebruik bij de formulering van de antwoorden en het correct 
schrijven van vakspecifieke woorden. 

 Het aantal examenvragen bewaken en de duur van de schriftelijke examens komt ten hoog-
ste overeen met het aantal wekelijkse lestijden voor het vak met een minimum van twee les-
tijden. 

 Een exemplaar van de gestelde vragen met aanduiding van de puntenverdeling wordt sa-
men met de verbeterde examenkopijen in het archief bewaard. Dit exemplaar wordt tevens 
aangevuld met een modeloplossing. 

 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. 

Na analyse van de resultaten wordt ook hier door de leraar een diagnose opgesteld, die aanleiding 
kan zijn tot bijsturing van het leerproces. Tevens kunnen remediërende maatregelen voor individuele 
leerlingen ook hier weer uit voortspruiten. Zowel het gepast aanbieden van de leerstof en de evaluatie 
als het aanbieden van remediërende opdrachten zijn essentieel in het door ons beoogde totale leer-
proces. 
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5 Remediëring 

Remediëren is niet enkel een rubriek op het leerlingenrapport. Remediëren moet ook in werkelijkheid 
gebeuren. Inhaallessen, bijsturingstaken … maken deel uit van het onderwijsproces. Speciaal uitge-
zochte oefeningen i.v.m. de individuele tekorten van de leerlingen moeten pedagogisch benaderd 
worden. Een schriftelijke neerslag hiervan is een aanrader voor het contact met de ouders via de 
agenda, en kan als een herhaalde waarschuwing of voorbode van de nakende beslissing gelden. 
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Een uitgebreide bibliografie kunt u terugvinden op de virtuele klas biologie van Smartschool GO! 


