
 

 

 

LEERPLAN 
SECUNDAIR ONDERWIJS 
Vak: AV Biologie (1/1 lt/w) 

Basisvorming en specifiek gedeelte 
 
Studierichting: Lichamelijke opvoeding en sport, 
Plant, dier- en milieutechnieken, Topsport 
Studiegebied: Sport, Land- en tuinbouw 
Onderwijsvorm: TSO 
Graad: tweede graad 
Leerjaar: eerste en tweede leerjaar 
Leerplannummer: 2015/005 (vervangt 2012/022) 
Nummer inspectie: 2015/1109/1//V tot geldig 
referentiekader 
(vervangt 2012/733/1) 

  
Pedagogische begeleidingsdienst  

Huis van het GO! 
Willebroekkaai 36 

1000 Brussel 



TSO – 2e graad – Basisvorming en specifiek gedeelte Lichamelijke opvoeding en sport, Plant-, dier- en 
milieutechnieken en Topsport  2 
AV Biologie (1e leerjaar: 1 lestijd/week, 2e leerjaar: 1 lestijd/week) 

Inhoud 

1. Visie 3 
2. Beginsituatie 4 
3. Algemene doelstelling 5 

3.1. Wetenschap en samenleving 5 
3.2. Wetenschappelijke vaardigheden 7 

4. Leerplandoelstellingen en leerinhouden 9 

4.1. Deel I 10 

4.1.1. Mens en milieu, ecologie en duurzaamheid 10 
4.1.2. Micro-organismen 13 
4.1.3. Gedrag 16 
4.1.4. Prikkelbaarheid 18 
4.1.5. Spieren en skelet 20 
4.1.6. Regeling 22 

4.2. Deel II 24 

4.2.1. Keuzemodules 24 
4.2.2. Module voeding 25 
4.2.3. Module Fysiologie 27 
4.2.4. Module gezondheid 28 
4.2.5. Water 30 
4.2.6. Module Ecosystemen 31 
4.2.7. Module actua 32 

5. Algemene pedagogisch-didactische wenken 33 

5.1. Algemene leerlijn voor natuurwetenschappen 33 
5.2. Overzicht van de leerinhouden 34 
5.3. Wenken bij de uitvoering van de leerlingenproef 35 
5.4. Wenken bij de informatieopdracht 36 

6. Minimale materiële vereisten 37 
7. Evaluatie 39 
8. Bibliografie 41 

 

  



TSO – 2e graad – Basisvorming en specifiek gedeelte Lichamelijke opvoeding en sport, Plant-, dier- en 
milieutechnieken en Topsport  3 
AV Biologie (1e leerjaar: 1 lestijd/week, 2e leerjaar: 1 lestijd/week) 

1. 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 
veranderen overeenkomstig de menselijke noden. Wetenschappen bepalen in belangrijke mate het 
wereldbeeld van de maatschappij. Omgekeerd hebben waarden en opvattingen die in de samenleving 
leven ook een invloed op de wetenschappen en op hun ontwikkeling. 

Wetenschappen beogen 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 ervaringswereld te 
verklaren. Hier gaat het om het leggen van de verbinding tussen praktische toepassingen 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 verschillende 
natuurwetenschappelijke disciplines met elkaar verbinden; 

 wetenschappen als middel om via haar technische toepassingen de materiële leefomstandigheden 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 natuurwetenschappen. 
Hierdoor zien en begrijpen ze relaties met andere disciplines. 

 

De leerlingen 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 wetenschappelijke 
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. 
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2. Beginsituatie 

Alle leerlingen die de tweede graad aanvatten, hebben de leerplandoelstellingen van het vak 
natuurwetenschappen 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. 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 hebben 
ruimer kennis kunnen maken met wetenschappelijke vaardigheden, de wetenschappelijke methode 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 
vaardigheden hebben ingeoefend naargelang de gekozen basisoptie. 
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3. Algemene doelstelling 

“Het PPGO is een referentiekader  waar binnen leerlingen begeleid worden in hun persoonlijke 
ontplooiing enerzijds en in hun ontwikkeling naar samenleven in diversiteit en harmonie anderzijds. 
Daarbij is het  wezenlijk dat de leerlingen bewust en kritisch nadenken over hun handelen en op grond 
daarvan verantwoorde keuzes maken. Daaruit blijkt dat het GO! naast onderwijs ook de opvoeding van 
de gehele persoonlijkheid van de leerlingen beoogt.” – (tekst uit PPGO!) 

Het leerplan biologie streeft er naar om de leerling de noodzakelijke wetenschappelijke geletterdheid bij 
te brengen zodat hij als burger van morgen aangenaam kan leven en werken. 

Als burger zal de leerling binnen zijn leefwereld in contact komen met natuurwetenschappelijke 
toepassingen en zal hij zijn natuurwetenschappelijke kennis gebruiken om bewuste keuzes i.v.m. met 
veiligheid en gezondheid te maken of om maatschappelijke standpunten in te nemen.  

De natuurwetenschappelijke kennis inzetten voor waarden zoals duurzaamheid, veiligheid en 
gezondheid is een belangrijk streefdoel van de leerplannen biologie, chemie en fysica in de tweede 
graad KSO/TSO. 

De algemene doelstellingen stemmen overeen met de eindtermen voor het geheel van de 
wetenschappen in de tweede graad KSO en TSO. 

Ze worden, telkens waar mogelijk, in concrete leerplandoelstellingen omgezet en worden mede 
gerealiseerd in de andere wetenschapsvakken. 

Het leerplan bestaat uit een basisgedeelte (deel 1) voor iedereen en een keuzegedeelte (deel 2). 

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

Leerlingen voeren minimum één informatieopdracht voor het vak biologie uit tijdens de tweede graad 
voor één van de contextgebieden: duurzaamheid, cultuur en maatschappij. In de vakgroep 
wetenschappen worden afspraken gemaakt zodat elke context minstens één maal per graad aan bod 
komt. 

Algemene doelstelling 1: Bij het verduidelijken van en het zoeken naar oplossingen van 
duurzaamheidvraagstukken onder begeleiding wetenschappelijke principes hanteren die betrekking 
hebben op grondstoffengebruik en energiegebruik. (ET 10) 

Leerlingen verwerven inzicht in het belang van duurzaamheid bij het gebruik van grondstoffen en 
energiegebruik. 

Algemene doelstelling 2: Onder begeleiding de natuurwetenschappen als onderdeel van de culturele 
ontwikkeling van de maatschappij duiden en de wisselwerking tussen natuurwetenschappen en 
maatschappij op ecologisch, economisch, ethisch en technisch vlak illustreren. (ET 11) 

De natuurwetenschappen als onderdeel van de culturele ontwikkeling duiden komt overeen met de 
ontwikkeling van de wetenschappelijke geletterdheid van de leerlingen. Vanuit een concept-context 
benadering leren leerlingen in dagdagelijkse situaties de wetenschappelijke begrippen herkennen en 
begrijpen.  
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De informatieopdracht behandelt minstens één van de volgende contextgebieden. 

Duurzaamheid:  

 materiekringlopen (C-cyclus); 

 milieuvervuiling; 

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

 etc. … 

 

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 inzichten in de 
biologie (vb. ontwikkeling microscoop heeft de kijk op de organisatie van het leven grondig 
gewijzigd); 

 etc. … 

 

Maatschappij: 

 het belang van kennis van micro-organismen voor gezondheid; 

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

 etc. …. 

Deze algemene doelen kunnen ook vakoverschrijdend of projectmatig gerealiseerd worden 

Om de informatievaardigheden van leerlingen te ontwikkelen is het noodzakelijk dat leerlingen 
informatie efficiënt leren opzoeken (gebruik van zoekmachines) en dat zij informatie kunnen verwerken 
tot een leesbare en goed gestructureerde tekst of korte presentatie.  

Informatie- en communicatievaardigheden kunnen ingeoefend worden door verschillende actieve 
werkvormen aan bod te laten komen: 

 een discussiegesprek waarbij gefundeerde argumenten worden gebruikt; 

 een stellingenspel of andere werkvorm waarbij de communicatie wordt geactiveerd; 

 een presentatie van een onderzoek met gebruik van een poster, PowerPoint; 

 taalactiverende opdrachten of taal ondersteunende opdracht zoals een slangenspel, placemat, 
bingo; 

 verslag van bedrijfsbezoek of natuureducatief centrum, musea of wetenschapscentra; 

 expert als gastleraar in de school; 

 projectwerk/informatieopdracht over technische toepassingen, historische figuren …; 

 gebruik van artikels uit de media of internet; 

 gebruik van een begrippenkaart. 
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 Wetenschappelijke vaardigheden 
 

Leerlingen voeren minimum twee leerlingenproeven uit per graad. 

Algemene doelstelling 3: Steunend op wetenschappelijke inzichten verantwoord omgaan met veiligheid 
en gezondheid in leefwereldsituaties met betrekking tot stoffen, geluid en straling.(ET 12) 

Leerlingen verwerven vanuit de specifieke doelstellingen in het leerplan biologie fundamentele 
wetenschappelijke inzichten over zintuigen . Bij het veilig en verantwoord omgaan met  stoffen, geluid 
en straling leren leerlingen het belang van het lezen van etiketten en het dragen van persoonlijke 
beschermingsmiddelen kennen.  

Algemene doelstelling 4: Courante grootheden en SI – eenheden hanteren die voorkomen in 
leefwereldsituaties (ET 13) 

Grootheden en SI - eenheden gebruiken in betekenisvolle contexten behoort bij de ontwikkeling van de 
wetenschappelijke geletterdheid. 

Algemene doelstelling 5: Onder begeleiding illustreren dat natuurwetenschappelijke kennis wordt 
opgebouwd via natuurwetenschappelijke methoden.(ET 14) 

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 verder. 
Om de beginsituatie van de leerlingen bij aanvang van de tweede graad duidelijk te stellen is een 
overleg tussen de leraars natuurwetenschappen van de eerste graad noodzakelijk, zodat het duidelijk is 
welke deelvaardigheden van de natuurwetenschappelijke methode de leerlingen tijdens de eerste graad 
hebben geoefend. 

De uitdrukking  “Onder begeleiding illustreren…” betekent dat de leerlingen de proeven uitvoeren 
waarbij zij  de verschillende stappen van de wetenschappelijke methode bewust en stapsgewijze 
inoefenen onder leiding van de leraar. De nadruk ligt op het denk- en groeiproces, eerder dan op de 
snelheid waarmee een proef wordt uitgevoerd. 

Met een leerlingenproef wordt bedoeld een proef die de leerlingen zelfstandig (onder begeleiding) in 
kleine groepjes (max. drie leerlingen) uitvoeren, verwerken en ook rapporteren. Indien er in de klas 
maar één proefopstelling in voorraad is kan het experiment worden uitgevoerd als klasproef. De 
werkvorm waarbij verschillende opstellingen worden aangeboden als een roterend leerlingenpracticum 
kan wel als leerlingenproef fungeren.  

Bij de aanvang van elke leerlingenproef voldoende aandacht besteden aan de veiligheidsaspecten. 
Leerlingen moeten voldoende op de hoogte zijn van de gevaren van bepaalde opstellingen, stoffen of 
instrumenten. Voor praktische tips rond ‘Veiligheid in de schoollaboratoria’ en nuttige weblinks: 
smartschool virtuele klas chemie.  

Ook zal de leraar aandacht besteden aan andere attitudes zoals zin voor samenwerking en respect voor 
materiaal en milieu. Tijdens de uitvoering van demo-experimenten kan steeds een didactische aanpak 
toegepast worden waarbij tijdens elke fase van de demoproef de algemene doelstellingen 
geëxpliciteerd en nagestreefd worden. (onderzoekend leren). 
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Bij het aanleren van de opmaak van een verslag kan eventueel een voorgedrukt werkblad ter 
ondersteuning worden gebruikt. leerlingen leren zo onder begeleiding rapporteren in de vorm van een 
verslag. 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: goede 
meetresultaten, nauwkeurigheid, respect voor het materiaal, samenwerking, uitvoeren van instructies, 
aandacht voor veiligheid ... 
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4. Leerplandoelstellingen en leerinhouden 

Bij elke leerplandoelstelling wordt in de eerste kolom een verwijzing gemaakt naar: 

 het nummer van de gemeenschappelijke eindterm natuurwetenschappen; 

 D: leerplandoelstellingen die cursief staan zijn bedoeld als differentiatie en zijn niet verplicht; 

 de uitvoering van minimaal één leerlingenproef per leerjaar is verplicht, de leerplandoelstellingen i.v.m. leerlingenproeven zijn suggesties en kunnen als 
demoproef of klassikale proef uitgevoerd worden. 

 de uitvoering van één informatieopdracht per graad is verplicht. Dit kan bv gerealiseerd worden in keuzemodules. 

 Uit het aanbod van modules dienen er twee gekozen te worden per studierichting. (zie matrix deel II) 

Uitvoering van leerlingenproeven: 

 Bij elk onderdeel staan na de wenken enkele mogelijke proeven; hieruit kunnen leerlingenproeven en/of demoproeven gekozen worden. Alle practica 
worden best binnen de vakgroep afgesproken om de inhoud en de practica zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. 

 
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 van uit de actualiteit. 

 De leerinhouden staan in de rechterkolom bij de doelstellingen, de wenken zijn per deel geformuleerd en bieden een ondersteuning. 

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

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

 
Specifieke modules: 

 Voor elke richting zijn er specifieke modules geschreven. Een overzicht van de modules vind je onderdeel II in dit leerplan. 

 Er dienen twee modules gekozen te worden in functie van het studiegebied en aansluitend op het specifiek gedeelte van het studiegebied. Indien men 
wenst, kunnen er meerdere modules vrij gekozen worden en gerealiseerd worden als uitbreiding (Bv. tijdens complementaire uren). 

 De tijdsverdeling van de modules dient afgesproken te worden met de leraren die het leerplan realiseren. 
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 Deel I 

4.1.1. Mens en milieu, ecologie en duurzaamheid 
DECR. 

NR 
LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

11, 14 1.  

op het terrein organismen in hun habitat gericht waarnemen, determineren en 
beschrijven. 

Biotoopstudie: tijdens de biotoopstudie worden 
organismen verzameld, geïnventariseerd, 
waargenomen en gedetermineerd aan de hand 
van zoekkaarten 

D 2.  
relaties leggen tussen aanwezige organismen en abiotische factoren van de 
onderzochte biotoop. 

Relatie tussen organismen en de abiotische 
factoren 

10, 12 3.  
de relatie leggen tussen de aanwezigheid van verontreinigende factoren en mogelijke 
invloeden ervan op een biotoop. 

Verontreiniging van water, lucht  of bodem 

 4.  
aan de hand van voorbeelden samenlevingsvormen tussen organismen van 
verschillende soorten herkennen, benoemen en omschrijven. 

Voorbeelden van symbiose zoals parasitisme, 
commensalisme, mutualisme… 

10 5.  

aan de hand van een schema of tekening één materiekringloop in een ecosysteem 
beschrijven. 

Koolstof-en/of  zuurstofkringloop 

Ademhaling en fotosynthese 

 

10, 11 6.  
 enkele milieuproblemen in verband brengen met deze materiekringloop. Voorbeelden van verstoringen: broeikaseffect, 

overbemesting, overbevissing … 

10, 11 7.  
alternatieven, verbeteringen en mogelijke oplossingen die leiden tot duurzame 
ontwikkeling formuleren. 

Duurzame ontwikkeling, ecologische voetafdruk 

SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

 In de eerste graad komen reeds heel wat begrippen aan bod zoals biotische en abiotische factoren, voedselketen en –web… 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 hier in de 
tweede graad 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 in combinatie met de overige doelstellingen van dit deel of losgekoppeld hiervan 
op een ander moment. 

 Afhankelijk van het milieu bepaalt de leerkracht welke abiotische factoren onderzocht zullen worden. Het werk gebeurt zoveel mogelijk op het terrein. Het 
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meten van fysische en chemische eigenschappen mag geen doel op zich zijn maar zal leiden tot het leggen van relaties tussen deze factoren en de 
aangetroffen organismen. De leerlingen gebruiken hiervoor eenvoudige technieken: teststrookjes, test kits. 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 
stedelijke domeinen. 

 Waarnemingen tijdens het ecologisch onderzoek kunnen gebruikt worden om de begrippen symbiose (parasitisme, mutualisme, commensalisme) 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 
levensprocessen. 

 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/ . 

 Het is bij LP6 zeker niet de bedoeling om enkel de negatieve aspecten te belichten maar om, zonder de realiteit te negeren, ook te kijken naar de positieve 
ontwikkelingen en te zoeken naar oplossingen voor de problemen. De lessen hebben in de eerste plaats als doel de leerlingen erop te wijzen dat ze zich 
steeds op een verantwoorde wijze moeten gedragen om het milieu niet onnodig te belasten.  

 De verontreinigende factoren die behandeld worden sluiten bij voorkeur aan bij de ervaringen van de leerlingen. Vanzelfsprekend zullen deze 
waarnemingen en ervaringen uitgebreid worden om te komen tot een samenhangend en didactisch verantwoord geheel. Ook actuele gebeurtenissen die 
met het milieu verband houden en waaraan in de media aandacht wordt besteed, kunnen een aanknopingspunt vormen.  

 Huishoudelijk en industrieel afval, afval afkomstig uit de landbouw, biociden, stookolie, koelwater en radioactieve stoffen kunnen als belangrijke oorzaken 
voor waterverontreiniging worden besproken. Telkens worden ook de gevolgen nader toegelicht. 

 Het gebruik van meststoffen, van biociden, (sluik)storting van huishoudelijk en/of (bio)industrieel afval kunnen als belangrijke oorzaken van 
bodemverontreiniging worden besproken. Telkens worden ook de gevolgen nader toegelicht. De leraar wijst op de problemen van o.a. zware metalen, 
biociden die zich opstapelen in de voedselketen, reukhinder, ruimtegebrek voor het storten van afval. 

 Tijdens de bespreking van alternatieven, verbeteringen en mogelijke oplossingen voor de behandelde milieuproblemen moeten de leerlingen in de eerste 
plaats zelf de problemen leren onderkennen en mogelijke oplossingen formuleren.  

 Bij de behandeling van het onderwerp ‘duurzame ontwikkeling’ d.w.z. een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder 
daarmee voor de toekomstige generaties de mogelijkheid in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien, kan men wijzen op het belang van 
natuurbehoud en natuurontwikkelingsstrategieën. Dit item is uitermate geschikt om vakoverschrijdend te behandelen met o.a. lessen aardrijkskunde, 
economie en geschiedenis. 

http://wise.berkeley.edu/


TSO – 2e graad – Basisvorming en specifiek gedeelte Lichamelijke opvoeding en sport, Plant-, dier- en milieutechnieken en Topsport 12 
AV Biologie (1e leerjaar: 1 lestijd/week, 2e leerjaar: 1 lestijd/week) 

MOGELIJKE PROEVEN 

 Mogelijke biotoopstudie: bodem, water, marien … in afspraak met eerste graad; 

 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 bijv. 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, 
leidingwater en gekookt leidingwater. 

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

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

 Onderzoek naar factoren die compostering beïnvloeden, bv. schijfjes komkommer, compostwormen (te verkrijgen bij de compostmeester). 

 Onderzoek naar de invloed van nutriënten in water op de groei van algen in een bokaal; 

 Onderzoek naar de invloed van de hoeveelheid algen in een bokaal op de toename van watervlooien. 

 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. (bijv. ook chemische factoren: azijn voor zuurtegraad, keukenzout, zware 
metalen …) 

MOGELIJKE INFORMATIEOPDRACHTEN 

 Bezoek aan een waterzuiveringsstation. 

 http://www.mtl-cec.org/nl/educators/docenten.html : 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, 
egelschuilplaats, bijenblok…); 

 Een dossier samenstellen om een gemeentebestuur (school) ervan te overtuigen om een bepaalde boomsoort aan te planten langs een laan; 

 Een dossier samenstellen over de ecologische impact van voedselvoorziening (ecologische voetafdruk). 

http://www.mtl-cec.org/nl/educators/docenten.html
http://www.mtl-cec.org/
mailto:educatie@plannederland.nl
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4.1.2. Micro-organismen 
DECR. 

NR 
LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

 

8.  
op basis van beeldmateriaal bacteriën, virussen en schimmels in een eenvoudige 
ordening plaatsen en in verband brengen met planten, dieren. 

Prokaryoot, eukaryoot (kern, geen kern) 
Eencellig, meercellig 
Levend, niet levend 
Grootteorde 
Bacteriën, virussen, schimmels 

 

9.  
de bouw en vorm van bacteriën, virussen en schimmels vergelijken. 

Celwand, eiwitmantel, erfelijk materiaal,  
Celkern, cytoplasma, celmembraan,  
Bacteriën: kokken, spirillen, bacillen, vibrionen, 
bacteriofaag en bol- en staafvormige virussen, 
zwamdraden, gisten  

12, 14 
10.  

een eenvoudige kweek maken van micro-organismen en enkele levensvoorwaarden 
hieruit afleiden. 

Leerlingenproef:  
Kweek van bacteriën en/of schimmels 
Zuurgraad, temperatuur, vochtigheid  

D, 12, 
14 11.  

een schimmel en/of bacterie onder de microscoop observeren. 
Leerlingenproef: microscopie 

 
12.  

de vermenigvuldiging van virussen en bacteriën vergelijken. Celdeling bij bacteriën, gastheercellen, 
celdodende eigenschap bij virussen 

11, 12 
13.  

het verband tussen levensvoorwaarden, voedselbederf en bewaartechnieken 
omschrijven. 

Voorbeelden zoals steriliseren, UHT, invriezen, 
pekelen, bewaarmiddelen, vacuüm trekken  … 

11 
14.  

enkele biotechnologische toepassingen van bacteriën en schimmels omschrijven. Bv kaas, brood, antibiotica, bacteriën in 
waspoeders, bier 

10 
15.  

enkele functies van micro-organismen in de natuur verklaren. 
Afbrekers van organisch materiaal 
Samenlevingsvormen zoals parasitisme, 
mutualisme … 
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11 

16.  
de relatie aantonen tussen de vermenigvuldiging van micro-organismen en infectie, 
hun bestrijding en hygiëne. 

Voorbeelden van schimmel-, virale en bacteriële 
infecties 
Bestrijding: ontsmettingsmiddelen, antibiotica, 
immuniteit, vaccinatie …  
Voorkomen van SOA’s en andere infectieziekten 

SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

 Afbakenen van schimmels: het is niet de bedoeling een volledig overzicht te geven van het rijk van de fungi, noch de paddenstoelen te bespreken. Wel de 
typische kenmerken ven schimmels, nl hyfen, mycelium,  celwand en kern, heterotroof 

 Kweken van bacteriën kan gegevens opleveren over het voorkomen en de levensvoorwaarden (water, temperatuur, voedingsmilieu, zuurstofgas gehalte, 
e.a.). Men kan hierbij één abiotische factor bespreken in functie van de fysiologische activiteit om de begrippen limiterende factor, minimum activiteit, 
optimum en maximum af te leiden.  

 Bacteriën en schimmels zijn vaak de oorzaak van voedselbederf. Dit kan aangetoond worden door te benadrukken dat ze, net als andere heterotrofen, 
organische stoffen nodig hebben als energiebron. 

 Het aangehaalde proces van vertering bij bacteriën kan als vertrekpunt dienen om te vermelden dat ook bacteriën een stofwisseling (metabolisme) 
hebben. Tijdens het metabolisme worden giftige stoffen, toxinen, gevormd. Maak duidelijk dat het deze toxinen in het bedorven voedsel zijn, die ons ziek 
maken. 

 Bewaartechnieken van voedsel (steriliseren, pasteuriseren, koelen, diepvriezen, UHT-methode, UV-straling, konfijten, pekelen, drogen, bewaren in 
bepaalde vloeistoffen, e.a.) kunnen afgeleid worden uit de levensvoorwaarden van bacteriën. Het nut van deze technieken kan duidelijk gemaakt worden 
aan de hand van voorbeelden van voedselinfectie. 

 De functie en de betekenis van schimmels en bacteriën als reducenten (saprofyten) worden geïllustreerd aan de hand van eenvoudige voorbeelden zoals 
het rotten van bladeren, van dode organismen en de omzetting van organische meststoffen.  

 Door middel van aangepaste schema’s of van een videofilm kan men vergelijken hoe het erfelijk materiaal van het virus in een levende cel binnendringt en 
die dwingt tot het aanmaken van nieuwe virussen. In elk geval beklemtoont men dat deze vorming slechts mogelijk is in levende cellen. 

 Bestrijding van virussen / vaccinaties kan hier aan bod komen. 

MOGELIJKE PROEVEN 

 Voedselbederf vergelijken in verschillende omstandigheden  

 Aantonen van bacteriën en schimmels in onze omgeving: door cultuurkweek op voedingsbodems in petriplaten (voorgemaakte voedingsbodems kunnen 
besteld worden bij VWR) 

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

 De invloed van antibiotica en ontsmettingsmiddelen kan gedemonstreerd worden met bijvoorbeeld een cultuur van de hooibacil. Regels i.v.m. lichaams- en 
sociale hygiëne, bedoeld om besmetting te voorkomen, worden benadrukt. 

 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/   

http://www.e-bug.eu/
http://www.microbiologie.info/
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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 ethylalcohol. 
Gebruikte en overbodig geworden culturen worden zo spoedig mogelijk vernietigd in de autoclaaf of langs chemische weg. Petrischalen in plastic worden 
slechts eenmaal gebruikt. 

MOGELIJKE INFORMATIEOPDRACHTEN 

 Door middel van afbeeldingen, presentatie …kunnen de bouw van het virus, de verschillende besmettingswijzen en de mogelijke symptomen (o.a. zware 
vermoeidheid, aanhoudende koorts, vergroting van de lymfklieren, longinfecties, herpesbesmetting, huidtumoren, vermagering, dementie, verlamming) 
worden verduidelijkt. 

 Om de verspreiding van seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA) tegen te gaan is het noodzakelijk adolescenten degelijk te informeren. Men vestigt er 
de aandacht op dat het lichaam zich niet meer afdoende tegen andere ziekten kan verdedigen omdat de ziekteverwekker bepaalde witte bloedcellen 
aantast en zo het immuunsysteem ontreddert. Verder wijst men er ook op dat seropositieven, die de ziekte (nog) niet vertonen, de verspreiding ervan in de 
hand kunnen werken. Het feit dat er voor aids (nog) geen geneesmiddel (alleen remmers) of vaccin bestaat wordt benadrukt. 

  

http://vc01.netcon.nl/bac-vechten/
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4.1.3. Gedrag 
DECR. 

NR 
LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

 
17.  

met voorbeelden verschillen tussen aangeboren en aangeleerd gedrag illustreren. Aangeboren en aangeleerd gedrag 

14 
18.  

het gedrag van dieren onderzoeken. Leerlingenproef: dierengedrag  

(D) 
19.  

met voorbeelden illustreren wat inzichtshandelingen zijn.  Inzichtshandelingen  

(D) 
20.  

toelichten dat bij menselijk gedrag ook normen en waarden een rol spelen.  
Menselijk gedrag: belang van normen en 
waarden  

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 …); 

 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 …); 

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

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

 stereotiepe handelingen. 

 Inzicht handelingen: 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 geïllustreerd 
(o.a. sociaal gedrag, communicatie, voortplanting …).  
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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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4.1.4. Prikkelbaarheid 
DECR. 

NR 
LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

12, 14 
21.  

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

 
22.  

de relatie leggen tussen de soorten prikkels en de zintuigen die ze opvangen. Soorten prikkels en de zintuigen die ze opvangen 

12 
23.  

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

 
24.  

zenuwcel, impuls, synaps en zenuw beschrijven. Zenuwcel, impuls, synaps, zenuw 

 

25.  
bouw en functies van het zenuwstelsel toelichten. 

Bouw: Centraal, perifeer, 

  Functies: animaal en autonoom  

 
26.  

de gevolgde weg van een zenuwimpuls via de hersenen en via een reflexboog 
beschrijven. 

Willekeurige bewegingen en reflexen  

D, 11 

27.  
voorbeelden van zintuiglijke en neurale stoornissen toelichten en aangeven hoe ze 
eventueel kunnen worden vermeden. 

Psychische spanning, stress, gebruik van drugs 
(tranquillizers en stimulantia) … 

PBM’s (gehoorschade, gezichtschade …), 
collectieve beschermingsmaatregelen 
(verlichting, afzuiging …) 

SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

 Na de omschrijving van een prikkel als een verandering in of rond een organisme die tot een reactie kan leiden, wordt de parate kennis die de leerlingen 
over dit onderwerp bezitten aangevuld en eventueel bijgestuurd. Men rubriceert de soorten prikkels en de zintuigen die ze opvangen. Men wijst erop dat 
de verandering in of rond een organisme voldoende groot moet zijn om tot een prikkel te leiden. De kleinste intensiteit die nog als prikkel werkt wordt 
drempelwaarde genoemd. De huidzintuigen voor tast, druk, pijn, warmte en koude kunnen vernoemd worden. Voor het evenwichtszintuig wijst men 
enerzijds op het ervaren van de stand in de ruimte (positiezin) en anderzijds op het waarnemen van veranderingen in beweging (rotatiezin). Meer over 
ruiken, voelen, zien, proeven en horen. in jaarboek van VOB, jaar 2001, zitten een hele reeks proeven i.v.m. zintuigfysiologie; artikel van V. Rasquin. 

 Men omschrijft een neuron eenvoudig als een grijze cel (cytoplasma en kern) met korte vertakte uitlopers (dendrieten) en met een lange, meestal witte, 
uitloper (zenuwvezel). Het uiteinde van de zenuwvezel is eveneens vertakt; elke vertakking eindigt in een klein blaasje. De cellichamen van de zenuwcellen 
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liggen dikwijls gegroepeerd in zenuwknopen of ganglia. 

 Aard van een impuls: men wijst op het verschil tussen een prikkel en een impuls; een impuls verplaatst zich in één richting van de aanvoerende korte 
uitloper over het cellichaam naar de afvoerende zenuwvezel. Deze verplaatsing geeft een zwakke elektrische stroom (actiestroom) die zich voortplant over 
het celmembraan. E 

 Bouw en werking van een synaps: waar de zenuwvezel van een neuron eindigt en aansluit op de volgende zenuwcel, bevindt zich een smalle tussenruimte; 
het geheel noemt men synaps. De impuls zorgt ervoor dat uit de kleine blaasjes aan het uiteinde van de zenuwvezel een stof vrijkomt (transmitterstof) die 
de volgende cel prikkelt en waardoor een nieuwe impuls ontstaat. 

 Bouw van een zenuw: zenuwen worden beknopt omschreven als gebundelde zenuwvezels van verschillende zenuwcellen. Men maakt het onderscheid 
tussen gevoels- of sensibele zenuwen en bewegings- of motorische zenuwen. 

 De bouw van het zenuwstelsel wordt functioneel behandeld. Men wijst op de anatomische indeling van het zenuwstelsel (in centraal en perifeer 
zenuwstelsel) en de functionele indeling (in animaal en autonoom zenuwstelsel). 

 Centraal zenuwstelsel: van het centraal zenuwstelsel bespreekt men alleen de grote hersenen, de kleine hersenen, de hypothalamus (hypofyse), het 
verlengde merg en het ruggenmerg. Men relateert elk deel met zijn taak. In de grote hersenen staan in voor  de motorische en de sensorische functies .  

 Perifeer zenuwstelsel: het is niet nodig de 12 paar hersenzenuwen en de 31 paar ruggenmergzenuwen stuk voor stuk te behandelen. Men wijst er wel op 
dat ze een motorische en/of sensorische functie vervullen. 

 Animaal zenuwstelsel: men verduidelijkt dat het animaal zenuwstelsel alle bewuste handelingen die aan de wil onderhevig zijn controleert en dat de centra 
in de hersenen en het ruggenmerg liggen. 

 Autonoom zenuwstelsel: men omschrijft het autonoom zenuwstelsel als dat deel van het zenuwstelsel dat alle onbewuste activiteiten in het lichaam 
controleert. 
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4.1.5. Spieren en skelet 
DECR. 

NR 
LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

 
28.  

met voorbeelden aantonen dat bewegingen reacties op prikkels zijn. Leerlingenproef: onderzoek van reflexen  

 
29.  

glad , gestreept en hartspierweefsel lokaliseren in het lichaam en van elkaar 
onderscheiden. 

Kenmerken en onderscheid hartspier, gladde 
spier en skeletspier 

14 

 
30.  

aan de hand van enkele bewegingen de voornaamste skeletspieren herkennen, 
benoemen en aanduiden;  de bouw van een spier omschrijven. 

Enkele belangrijke spieren  

Bouw van skeletspier: spierbundel, spiervezel, 
spierfibrillen  

Leerlingenproef: bewegingsproef 

D, 11 

31.  

invloed van levenswijze op de kwaliteit en ontwikkeling van de spier beschrijven en 
illustreren met een voorbeeld. 

Vb: Gebruik van anabole steroïden, 
sportbeoefening, gezonde voeding, correcte 
lichaamshouding, spierletsels, gewrichtsslijtage 

 

32.  
de voornaamste beenderen en gewrichten van het skelet herkennen, benoemen, 
indelen in soorten en in relatie brengen met hun functie. 

De voornaamste beenderen van romp, 
ledematen en schedel  
Beensoorten: korte, lange, platte, onregelmatige 
Functies: groei - steun en bescherming (bekken- 
en schoudergordel) - beweging (ledematen), 
aanmaak van bloedcellen 

14 

33.  

samenstellende delen van botweefsel benoemen en aangeven waar deze voor dienen. Beencellen, (osteoblasten, -cyten en -clasten), 
organische (lijmstof) en anorganische stoffen 
(calcium- en fosfaatzouten, Mg, Na …) 
Leerlingenproef 6: samenstelling van het bot 

11 

34.  
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, 
scoliosis, lordosis, gebit, gewrichtsslijtage 
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SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

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

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

 Belang van voeding kan in verband worden gebracht met de samenstelling van het bot. 

 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/  
 

MOGELIJKE LEERLINGENPROEVEN 

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

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

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

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

 Kippenbout in zuur milieu (kalk afbreken) en kippenbout in een vlam houden (collageen afbreken). 

 Eenvoudige bewegingsproeven: knie buigen en strekken, elleboog buigen en strekken… 

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

  

http://www.zowerkthetlichaam.nl/694/sport-en-voeding/
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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4.1.6. Regeling 
DECR. 

NR 
LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

 

35.  

de relatie afleiden tussen verschillende stelsels. Voorbeelden van samenhang tussen enkele 
stelsels te kiezen uit spierstelsel, zenuwstelsel, 
ademhalingsstelsel, uitscheidingsstelsel, 
bloedvatenstelsel, spijsverteringsstelsel,  
beenderstelsel en hormonaal stelsel  

 

36.  

aan de hand van enkele voorbeelden het onderscheid maken tussen endocriene en 
exocriene klieren en aantonen dat kliersecreties reacties zijn op prikkels. 

Exocriene klieren: vb. traanklieren, zweetklieren, 
spijsverteringsklieren  

Endocriene klieren: vb. hypothalamus, hypofyse, 
schildklier, bijnieren, eilandjes van Langerhans, 
gonaden  

Voorbeeld: vorming van adrenaline bij gevaar, 
zweten bij stress-situaties, speekselvorming bij 
citroen 

 
37.  

hormonale klieren situeren en de functie van enkele hormonen beschrijven. Endocriene klieren en hun hormonen 

11 

38.  
enkele voorbeelden van hormonale stoornissen toelichten en aangeven hoe ze 
eventueel kunnen worden vermeden. 

Werking van en regeling door hormonen 

Diabetes, te veel of te weinig schildklierhormoon, 
groeihormoon, adrenaline 
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SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 
 

 In de eerste graad hebben de leerlingen reeds kennis gemaakt met de delen van de cel. Het ademhalingsstelsel, het uitscheidingsstelsel, het 
spijsverteringsstelsel en hart en bloedvaten zijn al gezien.  

 Steunend op parate kennis van leerlingen kan men klassikaal een schema opbouwen waarin relaties tussen verschillende fysiologische toestanden van het 
menselijk lichaam (zoals leveren van arbeid, verbruiken van energie, opnemen en verteren van voedsel, in- en uitademen) en de verschillende stelsels tot 
uiting komen. Men wijst op het belang van nutriënten en zuurstofgas voor het vrijmaken van energie via ademhaling en verbranding. De rol van het 
spijsverteringsstelsel, het ademhalingsstelsel en het transport via bloed en lymfe worden aldus verklaard. De geproduceerde afvalstoffen verklaren de 
noodzaak van een transport- en een uitscheidingsstelsel. Andere functies van stelsels kunnen eenvoudig toegelicht of aangehaald worden 

 Op een model of schema van het menselijk lichaam kan men de ligging van volgende endocriene klieren situeren: hypothalamus, hypofyse, schildklier, 
eilandjes van Langerhans, bijnieren en gonaden. De klieren, hun hormonen en hun functie kunnen in een tabel worden weergegeven. Het onderscheid 
tussen exo- en endocriene klieren komt eveneens aan bod. 

 De hormonale regeling van het suikermetabolisme wordt uitgelegd met behulp van een schema. De symptomen van suikerziekte worden besproken in 
relatie met dit schema. Suiker- en vetarm dieet, levenswijze en toediening van insuline worden besproken als middel om het glucosegehalte binnen de 
grenzen te houden. De invloed van een storing in de productie van schildklierhormoon, en het groeihormoon op de groei van het menselijk lichaam. 
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 Deel II 

4.2.1. Keuzemodules 
Het tweede deel van het leerplan is opgebouwd uit modules. Elke studierichting kiest minimaal twee modules. De keuze zal gebeuren in overleg met de 
collega’s van de PV- en TV- vakken en met de leerlingen. Het moment waarop een thema aangeboden wordt, is vrij door de leraar te kiezen. Dit kan aansluiten 
bij bovenstaand leerplan wanneer de inhouden zich daartoe aanbieden. In de wenken wordt aangegeven wanneer de module mogelijk kan ingepast worden in 
het leerplan.  

Bij elke module zijn specifieke doelstellingen geformuleerd waarbij de gekozen voorbeelden en/of de insteek aansluit bij het specifieke gedeelte van de 
studierichting. Het is niet noodzakelijk om bij de bespreking van een thema steeds alle specifieke doelstellingen te realiseren, het is echter wel de bedoeling 
deze doelstellingen te realiseren in combinatie met de onderstaande, meer algemene, doelstellingen. De modules waaruit kan gekozen worden zijn voeding, 
fysiologische processen, gezondheid, water,ecosysytemen en actua 

De leerlingen kunnen: 

 de wetenschappelijke onderzoeksmethode beperkt toepassen (leren onderzoeken/onderzoekend leren); 

 de wisselwerking tussen chemie, techniek, technologische ontwikkeling en de leefomstandigheden van de mens illustreren; 

 bij het raadplegen, verwerken en presenteren van informatie gebruik maken van ICT;  

 informatie verwerven, de hoofd- en bijzaken onderscheiden en de betrouwbaarheid van de informatie verifiëren;  

 de bekomen informatie schematiseren, structureren en taalkundig correct rapporteren. 
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4.2.2. Module voeding 
DECR. 

NR 
LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

D 
39.  

enkele vitaminen in een eenvoudige indeling klasseren. Vitaminen 

D 
40.  

het belang van enkele vitaminen aantonen. Betekenis van de vitaminen 

 

41.  
de belangrijkste moleculen voor de opbouw van levende wezens beschrijven en in 
relatie brengen met hun functies. 

Water, sachariden, lipiden, proteïnen 

Anabolisme/katabolisme, biokatalysator 
(enzymen) 

11 
42.  

etiketten van voedingswaren lezen en analyseren. 
Energiewaarde, vetgehalte, zouten en 
additieven, houdbaarheidsdatum, ADH 

10 
43.  

een gezonde maaltijd samenstellen. Voedingsmiddelentabel  

D, 10 
44.  

ongezonde eetgewoontes in verband  brengen met hun impact op het lichaam. Eenzijdig dieet, eetstoornissen,  

12, 14 

45.  
de samenstelling van voedingswaren onderzoeken.  

Leerlingenproef:   

Bv. watergehalte aantonen 
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SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

 In de eerste graad hebben de leerlingen reeds kennis gemaakt met de delen van de cel. Het ademhalingsstelsel, het uitscheidingsstelsel, het 
spijsverteringsstelsel en hart en bloedvaten zijn al gezien. De organische moleculen komen ook aan bod in het vak chemie en kunnen ook daar worden 
uitgediept. De biologieleraar neemt hiervoor best contact op met zijn collega van chemie om overlapping te voorkomen. 

 Steunend op parate kennis van leerlingen kan men klassikaal een schema opbouwen waarin relaties tussen verschillende fysiologische toestanden van het 
menselijk lichaam (zoals leveren van arbeid, verbruiken van energie, opnemen en verteren van voedsel, in- en uitademen) en de verschillende stelsels tot 
uiting komen. Men wijst op het belang van nutriënten en zuurstofgas voor het vrijmaken van energie via celademhaling of verbranding. De rol van het 
spijsverteringsstelsel, het ademhalingsstelsel en het transport via bloed en lymfe worden aldus verklaard. De geproduceerde afvalstoffen verklaren de 
noodzaak van een transport- en een uitscheidingsstelsel. Andere functies van stelsels kunnen eenvoudig toegelicht of aangehaald worden. 

 Bronnen:  

 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 Voedselketen, 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. 

MOGELIJKE PROEVEN EN OPDRACHTEN 

 Proeven waarbij lipiden, sachariden, 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). 

 onderzoeksopdracht herkomst voedsel en minder koosjere zaken voedselindustrie (gebruik antibiotica, kleurstoffen, opspuiten met water, werking 
vleeskeuringen enz.) 

 onderzoeksopdracht gebruik bacteriën in voeding (of andere aspecten van het huishouden) bv. in moleculaire keuken bij populaire Kobe Desramaults 
(zuurdesembrood enz) 

 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). 

 Vergelijken van de kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling van verschillende vitaminepreparaten (etikettenanalyse) 

 Opzoeken in de literatuur van de functies die bepaalde vitaminen in het lichaam vervullen: de bekomen gegevens overzichtelijk samenvatten en bespreken 

 Vergelijken van de kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling van verschillende voedingsmiddelen m.b.t. de vitaminen aan de hand 
voedingsmiddelentabellen. 
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4.2.3. Module Fysiologie 
DECR. 

NR 
LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

 
46.  

uit eenvoudige diffusie- en osmoseproeven afleiden hoe moleculen in een cel worden 
opgenomen. 

Osmose, diffusie, actief transport 

12, 14 
47.  

op microscopisch niveau transportweefsel herkennen. Leerlingenproef: microscopie 

12, 14 
48.  

experimenteel vaststellen hoe stoffen getransporteerd worden doorheen cellen van 
levende wezens. 

Leerlingenproef: transportprocessen 

SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

 Luiers nemen vocht op door speciale structuren 

 Toepassingen in land- en tuinbouw (draineren en irrigeren van gronden) 

 Gebruik van zout om vocht te onttrekken bij organismen (vb. slakken, aubergines …) 

 Vruchten barsten door osmose (vochtige schil) of door te hoge worteldruk 

 Diffusie, dialyse, osmose, actief transport: het gebruik van dialysetoestellen in ziekenhuizen en omgekeerde osmose in vaatwasmachines als toepassingen 
in de maatschappij 

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

MOGELIJKE PROEVEN 

 Proeven i.v.m. osmose en diffusie: aardappelproefjes, selectief permeabele buis … 

 Plasmolyse en deplasmolyse kan men aantonen door twee eieren, waarvan de schaal door azijnzuur werd verwijderd, in gedestilleerd water respectievelijk 
in een sterke zout oplossing te brengen. Doorprikken geeft een ‘fonteintje’ bij het ei dat uit gedestilleerd water komt.  

 Microscopisch onderzoek van plasmolyse en deplasmolyse;  verklaring van de waargenomen verschijnselen. Plasmolyse en deplasmolyse kunnen verklaard 
worden met het fysisch verschijnsel osmose 

 Microscopisch onderzoek  van vaat-en zeefbundels (xyleem en floëem)  bij de plant en het verband tussen hun bouw en hun (transport)functie leggen. 

 Microscopisch onderzoek naar het voorkomen van huidmondjes bij verschillende planten en een verband leggen met hun droogtegevoeligheid. 

 Microscopisch onderzoek naar het voorkomen van bladgroenkorrels  in verschillende plantendelen en het verband leggen met de fotosynthese-activiteit. 

 Aansluitend hierbij kan het barsten van rode bloedcellen, pantoffeldiertjes ... in gedestilleerd water vermeld worden. 
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4.2.4. Module gezondheid 
DECR. 

NR 
LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

11 

49.  
het belang van een goede hygiëne aangeven. 

Gebit, huid,  handen, intieme hygiëne 

talgklier, zweetklier, poriën,  

D 50.  ongezonde eetgewoontes in verband  brengen met hun impact op het lichaam. Eenzijdig dieet, eetstoornissen  

 

51.  
  zin en onzin van bepaalde maatschappelijk trends en hun invloed op de gezondheid. 

Bv: Cholesterol, probiotica, lightproducten, zero, 
bioproducten, deo’s, diëten, intieme was 
emulsies, tatoeages, piercings, veganisme, 
vegetarisme 

SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

 Invloed van deodorants op bacteriënontwikkeling 

 Specifieke hygiëne van huid, haren en nagels 

 Bacteriële en virale infecties met symptomen ter hoogte van de huid 

 Schimmelinfecties van de huid 

 Huidaandoeningen en huidafwijkingen 

 Allergische huidreacties, fotosensibilisatie 

 Opzoeken van de vaccins die baby's en kinderen preventief krijgen: Welke ziekten kunnen op deze wijze voorkomen worden? Wat is het ziektebeeld? Hoe 
is het verloop? Hoe kan de infectie opgelopen worden? Verspreiding over de wereld? 

 Onderzoeksopdracht gebruik hormonen in ons water, bij verven (bv. voor kledij),... en effect op lichaam 

 Samenstellen van een informatiemap i.v.m. de oorzaken, de symptomen, de gevolgen en de besmettelijkheid van bijvoorbeeld mond- en klauwzeer, ebola, 
vogelgriep, …gebruik makend van gegevens uit de media en van informatie op het Internet 

 Bepalen van het hartritme voor en na een inspanning; grafisch weergeven en bespreken van de individuele resultaten; vergelijken van de resultaten bij 
sporters en niet-sporters 

 Samenstellen van een documentatiebundel i.v.m. voorkomen in de bevolking, oorzaken en gevolgen van hart- en vaatziekten, gebruik makend van 
literatuurgegevens  
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MOGELIJKE PROEVEN 

 Werking van tandpasta onderzoeken (www.bioplek.org) 

 Werking van van zeep, antibacteriële zeep, alcoholgels … onderzoeken en vergelijken 

 pH van verschillende soorten zeep onderzoeken  

 Aantonen met een bacteriekweek dat op je huid veel verschillende soorten micro-organismen (bacteriën) voorkomen. 

  

http://www.bioplek.org/
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4.2.5. Water 

DECR. NR 
LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

 

52.  
de verschillende stappen van een chemische analyse  van oppervlaktewater uitvoeren en 
met een voorbeeld illustreren. 

Chemische analyse: nemen van een representatief 
staal 

Chemische kwaliteit: nitraten, fosfaten, pH, 
hardheid (het verschil tussen hard en zacht water 
beschrijven), ammonium- en zuurstofgehalte 

 

53.  
de chemische  en de fysische parameters in verband brengen met de biologische kwaliteit 
van oppervlaktewater. 

Fysische kenmerken: licht, temperatuur, helderheid 

Biologische analyse: BBI,COD 

SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

 Gedemineraliseerd water, gedestilleerd water, regenwater, grondwater, oppervlaktewater, leidingwater, rioolwater, vijverwater … vergelijken 

 Zoet en zoutwater biotoop 

 Bezoek en werking van een waterzuiveringsinstallatie, biologische zuivering, chemische zuivering 

 De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening heeft op haar website (www.vmw.be) onder ‘Infokiosk’ een educatief aanbod over 
drinkwaterbereiding. 

 Werking van een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) en/of bedrijf dat instaat voor de drinkwatervoorziening (bedrijfsbezoek) 
www.biwm.be/nl/activity/tailfer.shtml . 

 Eutrofiering, nitraten in grondwater 

 Eutrofiëring: simulatie van het proces met eendekroos en/of Chlorella 

 Effecten van waterverontreiniging op het groeiproces van eendekroos 

 Hormonen en antibiotica- en drugsvervuiling van grond- en oppervlakte water. 

 Biologische zelfreiniging, Vergelijking van de filtratie van vervuild water door verschillende bodems. 

  

http://www.vmw.be/
http://www.biwm.be/nl/activity/tailfer.shtml
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4.2.6. Module Ecosystemen 
DECR. 

NR 
LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

 
54.  

structuren of organismen op basis van observeerbare of experimentele gegevens 
analyseren. 

Bv biotoopstudie, bijen, energiepiramide 

 

55.  
aan de hand van voorbeelden aantonen dat de mens invloed  heeft op de biodiversiteit 
(zowel in negatieve als in positieve zin). 

Vb van verstoring:  Monoculturen, exoten, jacht, 
overbevissing, gat in de ozonlaag, gebruik van 
pesticiden, overbemesting en zware metalen, 
lawaai- en lichthinder, genetisch gemodificeerde 
organismen, zure regen 

Positief: natuurbeheer, ecologisch bosbeheer, 
bio landbouw, insectenhotel, nestkastjes, 
natuurlijke poelen, kleine landschapselementen, 
hagen en houtkanten … 

 

56.  
aan de hand van voorbeelden illustreren dat organismen zich aanpassen aan een 
veranderende omgeving. 

Aanpassingen van organismen aan 
klimaatsverandering, aan habitatfragmentatie, aan 
verstedelijking ... 



TSO – 2e graad – Basisvorming en specifiek gedeelte Lichamelijke opvoeding en sport, Plant-, dier- en milieutechnieken en Topsport 32 
AV Biologie (1e leerjaar: 1 lestijd/week, 2e leerjaar: 1 lestijd/week) 

SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

Aanpassingen aan omgeving: 

 Monddelen van geleedpotigen aangepast aan soort voedsel 

 Naaldbomen vs. Loofbomen en hun klimaat 

 Aanpassingen aan zout water, zoetwater,… 

 Aanpassingen aan leven op land, water,… 

 Onderzoek:  meer huidmondjes bij planten die zich in omgeving staan met vervuilde lucht 

 Homeostase: het vermogen van meercellige organismen om het interne milieu in evenwicht te houden, ondanks veranderingen in de omgeving 

 Problemen bij bijen: Hierbij kunnen de anatomische aanpassingen van darren, werksters en koningin (honingbijen) in verband gebracht worden met 
hun functie in de bijenkorf.  aan de hand van een literatuuronderzoek mogelijke oorzaken aangeven van het achteruitgaan van honing-en solitaire 
bijen. 

 Gevolgen van invoer van exoten: aan de hand van een literatuuronderzoek omschrijven waarom bepaalde exoten invasief zijn bijvoorbeeld: Chinese 
wolhandkrab, Aziatische hoornaar, Canadese gans, Roodwang schildpad, Stierkikker, wasbeer, reuzenbalsemien, reuzeberenklauw, Amerikaanse 
vogelkers,… 

 Aantasting van naaldwouden door zure regen: hierbij kunnen ook de aanpassingen van naaldbomen aan extreme weersomstanigheden besproken 
worden 

4.2.7. Module actua 
DECR. 

NR 
LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

 
57.  

 actuele biologische thema’s kritisch benaderen binnen een maatschappelijke context. informatieopdracht 

SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

 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 theorie uit  AV Biologie aansluit, kunnen hier sociale, ecologische, ethische, en 
andere gevolgen van toepassingen in de biologie aan bod komen. 

 Rol van de biologie in de maatschappij 

 Gevolgen van toepassingen in de biologie, biotechnologie 

 Biomaatschappij, milieubeheer en volksgezondheid 



TSO – 2e graad – Basisvorming en specifiek gedeelte Lichamelijke opvoeding en sport, Plant-, dier- en 
milieutechnieken, Topsport  33 
AV Biologie (1e leerjaar: 1 lestijd/week, 2e leerjaar: 1 lestijd/week) 

5. 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 energie en 
systemen; 

 De wetenschappelijke methode (onderzoeksvraag, hypothese, experiment, 
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 eenvoudige 
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, technicus … 

 Uitbreiding van het begrippenkader 
vanuit verschillende contexten of 
thema’s; 

 Communicatie over 
natuurwetenschappen verder 
ontwikkelen.  

Biologie/Chemie/Fysica 

Wetenschap voor de burger, technicus, 
wetenschapper … 

 Uitbreiding van een vakspecifiek 
begrippenkader; 

 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, 
technicus 

 Vakspecifiek begrippenkader; 

 Ontwikkeling wetenschappelijke en 
communicatievaardigheden. 
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 Overzicht van de leerinhouden 
Bij het opstellen van een jaarvorderingsplan, dat voor elke leraar verplicht is, zal rekening worden 
gehouden met het aantal lesuren hieronder aangegeven; dit aantal is evenwel niet bindend maar 
indicatief. De leerkracht is vrij zelf de volgorde van de lesonderwerpen vast te leggen. 

HET EERSTE LEERJAAR (25 LESTIJDEN) 

Mens en milieu, ecologie en duurzaamheid 
Biotoopstudie 
Relaties tussen organismen 
Materie kringloop 
duurzaamheid 
 
Micro-organismen 
Pro- en eukaryoten 
Virussen 
Bacteriën 
Schimmels 
Functies en betekenis voor mens en natuur 
 
Gedrag  
Aangeboren gedrag 
Aangeleerd of verworven gedrag 
Inzichtshandelingen 
Menselijk gedrag: belang van normen en waarden 
 
Keuzethema uit deel II 
 
HET TWEEDE LEERJAAR (25 LESTIJDEN) 

Prikkelbaarheid   
Soorten prikkels en de zintuigen die ze opvangen 
Zenuwcel, impuls, synaps, zenuw 
Bouw en functies van het zenuwstelsel 
Willekeurige bewegingen en reflexen 
Gezondheidszorg voor zenuwstelsel en zintuigen 
 
Spieren en skelet  
Voornaamste beenderen 
Voornaamste skeletspieren 
Invloed van levenswijze op kwaliteit 
Invloed van levenswijze op groei en ontwikkeling 
 
Regeling  
Functionele samenhang tussen stelsels van het menselijk lichaam 
Endo- en exocriene klieren en  
Werking van en regeling door hormonen 
 
Keuzethema uit deel II 
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 Wenken bij de uitvoering van de leerlingenproef 
Er dient een goed evenwicht te zijn in het gebruik van de verschillende werkvormen, die elkaar 
aanvullen. Best wordt uitgegaan van een probleemstelling, eventueel gekoppeld aan een 
demonstratieproef. 

Om de zelfwerkzaamheid, de betrokkenheid en de interesse van de leerlingen te verhogen, moeten de 
leerlingen zo veel als mogelijk actief meewerken. Kijk ook uit naar opdrachten die gebruik maken van 
verschillende media, zoals handboek, krant, tijdschrift, cd-rom, internet… Suggesties voor eventuele 
informatieopdrachten kan je vinden in de wenken. 

Met een leerlingenproef wordt bedoeld een proef die de leerlingen zelfstandig in kleine groepjes (max. 
drie leerlingen) uitvoeren, verwerken en ook rapporteren in de vorm van een persoonlijk verslag. Indien 
er in de klas maar één proefopstelling in voorraad is kan het experiment worden uitgevoerd als 
klasproef. Deze klasproef kan niet als een leerlingenproef worden beschouwd. 

Het is de bedoeling de proeven een uitdagend en motiverend karakter te geven en het verband met een 
dagelijkse context te illustreren. Om de eigen inbreng van leerlingen te stimuleren en leerlingen in 
toenemende mate van zelfstandigheid te laten werken bij de uitvoering van de leerlingenproeven zijn 
volgende factoren van belang.  

De uitvoering van de leerlingenproef gebeurt in kleine groepjes en hierbij leren de leerlingen zelfstandig 
een verslag opmaken en hierbij zoveel mogelijk gebruik maken van ICT. 

Het verslag bevat minimaal volgende punten: 

 een onderzoeksvraag met eventueel een hypothese; 

 een beschrijving of tekening van de opstelling; 

 uitvoering van de proef: noteren van de waarnemingen, maken van een tekening…; 

 formuleren van het besluit en eventuele opmerkingen. 
 
Bij het aanleren van de opmaak van een verslag kan eventueel een voorgedrukt werkblad ter 
ondersteuning worden gebruikt. Doordat het verslag een apart werkstuk is van een leerling is het aan te 
bevelen om deze taak in de evaluatie op te nemen en bij de bespreking van de resultaten van de 
leerlingenproef hierover klassikaal te rapporteren. Bij de evaluatie aandacht hebben voor verschillende 
vaardigheden en attitudes) die bij uitvoering van de proef en het maken van het verslag aan bod komen: 
goede meetresultaten, nauwkeurigheid, orde en netheid, opvolgen van instructies, aandacht voor de 
veiligheid, samenwerking in de groep, opmaak van het verslag… 

Het is daarbij niet nodig om één volledige lestijd te besteden aan leerlingenproeven, maar wel kunnen 
de leerlingen regelmatig korte, eenvoudige proeven uitvoeren, gespreid over het leerjaar. In het jaar-
vorderingsplan dient aangegeven te worden wanneer welke leerlingenproeven georganiseerd worden. 
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 Wenken bij de informatieopdracht 
Om de eindtermen rond wetenschappen en samenleving te bereiken voeren de leerlingen één 
informatieopdracht uit per graad. Bij de uitvoering van deze opdracht ontwikkelen de leerlingen 
communicatievaardigheden waarbij zij de relaties tussen wetenschappen en de contextgebieden: 
duurzaamheid, cultuur en maatschappij leren duiden. Het is aangewezen om taalactiverende 
werkvormen te gebruiken zodat de leerlingen leerinhouden gebruiken door interactie met elkaar in een 
motiverende context.  

Het is belangrijk de doelstellingen van deze opdracht duidelijk te stellen en beperkt te houden.  

Om de informatievaardigheid van leerlingen te ontwikkelen is het noodzakelijk dat leerlingen informatie 
efficiënt leren opzoeken (gebruik van zoekmachines) maar ook dat zij informatie kunnen verwerken tot 
een leesbare en goed gestructureerde tekst of korte presentatie of andere. 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. 
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6. Minimale materiële vereisten1 

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 
toelaten.  

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: 
veiligheidstekens, afsluitbare veiligheidskasten voor de opslag van gevaarlijke producten (voorzien van 
de overeenkomstige gevarensymbolen), brandblustoestel, emmer met zand, branddeken, metalen 
papiermand, labojassen, veiligheidsbrillen, oogdouche of oogwasfles, beschermende handschoenen, 
EHBO-kit met brandzalf, wandplaat en/of lijst met - P en H-zinnen, wettelijke etikettering van 
chemicaliën. 

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 aanwezig 
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, 
verwarmingselement; 

 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); 

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

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

                                                           

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 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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**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 dergelijk materiaal kan best 
gecoördineerd worden op het niveau van de vakgroep wetenschappen; 

 mogelijkheden voor realtime-metingen kunnen best op niveau van de vakgroep wetenschappen 
worden aangekocht en gecoördineerd over de graden heen. 
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7. Evaluatie 

Doelstelling 

Evaluatie wordt beschouwd als de waardering van het werk waarmee leraar en leerlingen samen bezig 
zijn. Het is de bedoeling dat zowel de leraar als de leerling informatie krijgen over het bereiken van de 
doelstellingen en over het leerproces. De leraar gebruikt deze informatie bij toekomstige besluiten over 
de manier van lesgeven. 

Daarenboven is evaluatie – de evaluatie- en rapporteringspraktijk – een belangrijke pijler binnen de 
kwaliteitszorg van de school en als dusdanig spoort de evaluatie met de schoolvisie op leren. Omdat 
evaluatie naar de leerlingen toe eenvormigheid moet vertonen over de vakken en de leerjaren heen, is 
het logisch dat: 

 de school hierover haar visie ontwikkelt; 

 de betrokken leerkrachten deze visie concretiseren voor hun vak in de vakgroepwerking. 
 
De leerling en zijn ouders vinden in de rapportering (score, commentaar, remediëring) bruikbare 
informatie over de doelmatigheid van de gevolgde studiemethode. 

Kwaliteitsvol evalueren 

De leraar houdt rekening met verschillende criteria die bijdragen tot kwaliteitsvolle leerlingenevaluatie: 

Geïntegreerde evaluatie  
De leraar stemt de doelstellingen, het lesgeven en de evaluatie op elkaar af. Er zijn verschillende vragen 
of opdrachten voorzien voor verschillende doelstellingen. De lat ligt voldoende hoog voor iedereen. De 
leerlingen weten wat ze moeten doen. Het is ook nuttig om eventueel de evaluatietaak te maken voor je 
de les uitwerkt.  

Representativiteit/validiteit 
De leraar ontwerpt een evaluatietaak die de competenties die hij wil beoordelen goed weerspiegelt. 
Daarvoor moet wat de leraar wil meten geëxpliciteerd zijn en moet hij meten wat hij wil weten. 

Transparantie 
De leraar maakt aan de leerlingen duidelijk wat hij evalueert, hoe hij evalueert en welke 
beoordelingscriteria hij gebruikt. 

Reproduceerbaarheid/betrouwbaarheid 
De leraar zorgt dat evaluatieresultaten niet worden beïnvloed door toevalligheden en storende 
factoren. De vragen zijn onderling onafhankelijk en er zijn voldoende vragen voorzien. Een leerling moet 
steeds een vergelijkbaar resultaat halen, ongeacht wie de evaluatietaak afneemt en beoordeelt of in 
welke omstandigheden de evaluatietaak wordt afgenomen. Bij twijfel kan per twee beoordeeld worden.  

Eerlijkheid 
De leraar zorgt ervoor dat de evaluatie fair is voor alle leerlingen (ongeacht geslacht, etnische 
achtergrond, sociaaleconomische status, beperking …). 

Betrokkenheid 
De leraar laat leerlingen mee participeren in het evaluatieproces (voor, tijdens (bv. via zelf-, peer of co-
evaluatie) en/of na de evaluatie). 
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Authenticiteit 
De leraar gaat in de evaluatietaak uit van levensechte, reële situaties. 

Cognitieve complexiteit 
De leraar daagt leerlingen uit om in de evaluatietaak hogere cognitieve vaardigheden toe te passen (bv. 
probleemoplossend denken, kritisch denken, redeneren …). 

Verantwoording 
De leraar rechtvaardigt de beoordeling van de evaluatietaak. 

Impact 
De leraar houdt rekening met de invloed die de evaluatie heeft op het leergedrag van de leerlingen en 
op de eigen onderwijspraktijk. 

Differentiatie 
In de evaluatie kan de leraar differentiëren door keuzevragen te voorzien, voorbeeldvragen uit de les als 
toetsvragen aan te bieden, verschillende wijzen van toetsen toe te laten voor dezelfde doelstellingen, te 
variëren in toetsmateriaal … 

Feedback  geven (mondeling en schriftelijk) is een goede manier om via evaluatie gedifferentieerd te 
werken met leerlingen. Door feedback te geven stimuleert en motiveert de leraar het leerproces van de 
leerlingen zodat ze de vooropgestelde doelstellingen kunnen bereiken. Feedback geven kan op 
taakniveau (juist of fout), op procesniveau (het leerproces, de  gebruikte strategie), zelfregulatie (gericht 
op zelf evalueren en zelfstandig werken) en op persoonlijk niveau. Effectieve feedback beantwoordt 
volgende  vragen: hoe doet de leerling het, wat is het doel van de leerling en wat nu?  

Soorten 

Er bestaand verschillende evaluatievormen: observeren, co-evaluatie (waarbij leerling en leraar samen 
evalueren), peerevaluatie (waarbij leerlingen elkaars werk beoordelen), zelfevaluatie, portfolio, toets, 
projectwerk …  Het gaat niet zozeer om welke evaluatievorm de beste is, wel om afwisseling te brengen 
in de evaluatiepraktijk gezien de verscheidenheid aan leerlingen. Het kiezen van de juiste evaluatievorm 
hangt bovendien af van het doel van de evaluatie (bv. vaststellen, rapporteren, remediëren, 
onderwijsaanpak evalueren, vaardigheden evalueren …) en het moment waarop je evalueert. 
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