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1. Visie 

Natuurwetenschappen 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. 

Natuurwetenschappen in de basisvorming 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 hun 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 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 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 om 
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. Behandelde aspecten uit de niet-levende natuur zijn onder 
andere het deeltjesmodel, omkeerbare en niet- omkeerbare stofomzettingen.  

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 natuurwetenschappen streeft er naar om de leerlingen 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. 
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 het leerplan . 

De algemene doelstellingen komen overeen met de eindtermen over “wetenschap en samenleving” en 
“wetenschappelijke vaardigheden”. 

Een aantal eindtermen zijn omgezet in concrete leerplandoelstellingen met als doel inhoudelijke 
ondersteuning te bieden voor de realisatie van de algemene doelstellingen.  

3.1. 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 informatievaardigheden ingeoefend. 

Algemene doelstelling 1 
Bij het verduidelijken van en het zoeken naar oplossingen van duurzaamheidsvraagstukken 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 (LPD29) 
en energiegebruik (LPD 23). 

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. 

De wisselwerking tussen natuurwetenschappen en maatschappij op ecologisch, ethisch en technisch 
vlak komt aan bod in thema’s zoals kracht en beweging (verkeersveiligheid), stoffen en mengsels 
(bewust gebruik van productinformatie), EM-straling en geluid (beschermingsmaatregelen), …  
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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. 

Doordat de informatieopdracht een apart werkstuk is van één of enkele leerling(en) is het aan te 
bevelen om deze taak in de evaluatie op te nemen. 

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, ppt; 

 taalactiverende opdrachten of taalondersteunende 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. 
 
In de pedagogisch-didactische wenken zijn er verschillende onderwerpen voor mogelijke 
informatieopdrachten voorgesteld. De leraar heeft de ruimte om ook binnen de actuele context en de 
leerplanstellingen eigen onderwerpen uit te werken met de leerlingen. 

3.2. Wetenschappelijke vaardigheden 
Algemene doelstelling 3 
Steunend op wetenschappelijke inzichten verantwoord omgaan met veiligheid en gezondheid in 
leefwereldsituaties met betrekking tot stoffen, geluid en straling.(ET12) 

Leerlingen verwerven vanuit de specifieke doelstellingen fundamentele wetenschappelijke inzichten 
over stoffen, geluid en straling. Bij het veilig en verantwoord omgaan met stoffen, geluid en straling 
leren leerlingen het belang van persoonlijke beschermingsmiddelen kennen. Het verantwoord gebruik 
van producten uit de leefwereld zoals voedingsmiddelen en -supplementen, huishoudproducten, 
geluidsinstallaties, mobiele communicatie, … komen hier aan bod. 

Algemene doelstelling 4 
Courante grootheden en SI – eenheden hanteren die voorkomen in leefwereldsituaties (ET13) 

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.(ET14) 

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 van de eerste graad en tweede graad noodzakelijk, zodat het duidelijk is welke 
deelvaardigheden van de natuurwetenschappelijke methode de leerlingen tijdens de eerste graad 
hebben geoefend.  
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De uitdrukking  “Onder begeleiding … illustreren” betekent dat de leerlingen de proeven uitvoeren 
waarbij zij de wetenschappelijke methode  bewust en stapsgewijze inoefenen onder leiding van de 
leraar.  

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. Ook zal de leraar aandacht besteden aan andere attitudes zoals zin voor samenwerking 
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 en nagestreefd 
worden. (onderzoekend leren). 
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4. Leerplandoelstellingen en leerinhouden 

Bij elke leerplandoelstelling wordt een verwijzing gemaakt naar één van volgende symbolen: 

 In de eerste kolom wordt het nummer van de eindterm natuurwetenschappen aangegeven; 

 De uitvoering van drie leerlingenproeven per graad is verplicht, de leerplandoelstellingen i.v.m. leerlingenproeven zijn bedoeld als suggesties; 

 De uitvoering van twee informatieopdrachten per graad is verplicht. 

 Er worden leerplandoelstellingen voorzien om aan differentiatie te doen zodat de leerkracht kan inspelen op de verschillende interesses, leerstatus en 
leerprofielen van de leerlingen. Deze differentiatiedoelstellingen worden cursief gedrukt en aangeduid met een D. 

 

DECR. 
NR 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

Kracht en beweging 

5, 13 

1.  
Het begrip zwaartekracht beschrijven in concrete situaties en kwalitatief toepassen; 

Zwaartekracht, elementen van een kracht (zin, 

richting, grootte, aangrijpingspunt), Fz = m.g 

veldsterkte, plaats afhankelijk 

7, 13 

2.  
het begrip snelheid kwantitatief toepassen in concrete situaties van een eenparig 
rechtlijnige beweging; 

Formule snelheid: v = ∆x/∆t 

Eenparig rechtlijnige beweging (ERB) 

7, 13, 
14 

3.  
bij een eenparige rechtlijnige beweging het verband tussen de verplaatsing en de 
tijdsduur experimenteel bepalen; 

Leerlingenproef: bepaling van de constante 
verhouding tussen verplaatsing en tijdsduur bij 
een ERB 

7, 11 
4.  

de resulterende kracht toelichten en in verband brengen met de verandering van de 
bewegingstoestand; 

Samenstelling van krachten met dezelfde 
richting, eerste wet van Newton 
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SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

LPD 1 

 De elementen van een kracht met voorbeelden illustreren. Met kwalitatief toepassen bedoelen we dat leerlingen inzicht hebben in de formule Fz = m.g. De 
leerlingen kunnen hierbij de relatie tussen de grootheden verwoorden en gebruikmakend van de formule kwalitatief aangeven welke de invloed van een 
verandering van een grootheid is. Zo kunnen zij bijvoorbeeld toelichten dat bij verdubbeling van de massa, de kracht zal verdubbelen.  

 Het onderscheid tussen massa en zwaartekracht verwoorden met concrete voorbeelden. 

 Leerlingen laten inzien dat een massa van 1,0 kg wordt aangetrokken door de Aarde met een kracht van 9,81 N. we noemen deze verhouding de 
veldsterkte van de aarde en gebruiken hiervoor het symbool g = 9,81 N/kg.  

 Met voorbeelden illustreren dat de veldsterkte verschillend is op de maan en op andere planeten.(plaats afhankelijkheid). 
LPD 2 

 Als context bij ogenblikkelijke en gemiddelde snelheid is het nuttig deze snelheid te bespreken met voorbeelden zoals de ogenblikkelijke snelheid via een 
snelheidsmeter in een auto of de functie van een flitspaal; de gemiddelde snelheid bij trajectcontrole. 

 Leerlingen gebruiken de formule van snelheid om de afgelegde weg en tijdsduur berekenen in eenvoudige situaties. 

 Eenvoudige omzettingen in een betekenisvolle context uitvoeren: vb. berekeningen in SI-eenheden en omzetten naar km/h.  
LPD 3 

 Een mogelijke proef voor de studie van de eenparige rechtlijnige beweging is de beweging van een luchtbel in een glazen buis of de beweging van een 
speelgoedauto. 

LPD 4 

 Inzien dat twee krachten (in dezelfde richting) kunnen worden samengesteld tot één resulterende kracht, die dezelfde uitwerking heeft als de uitwerking 
van de twee krachten. 

 Betekenisvolle voorbeelden zoals het gebruik van een veiligheidsgordel in een auto gebruiken die  illustreren dat bij het afremmen van een lichaam of 
voorwerp een kracht vereist is. 

 Aandacht hebben voor mogelijke misvattingen rond beweging en kracht die leerlingen hebben opgebouwd in het dagelijks leven. 

 “Als een voorwerp beweegt werkt er een resulterende kracht op het voorwerp.” 

 “Als het voorwerp niet beweegt werkt er geen enkele kracht op het voorwerp.” 

 “Als het voorwerp in snelheid vermindert dan is de kracht opgebruikt.” 

 “Bij een constante snelheid werkt er een constante kracht.” 
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DECR. 
NR 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

Druk 

 5.  
met een eenvoudige proef illustreren dat het begrip druk bij vaste stoffen wordt 
bepaald wordt door kracht en oppervlakte; 

Druk bij vaste stoffen, druk = kracht / 
oppervlakte 

 6.  
de druk in een vloeistof en van  een gas beschrijven en hanteren; (D) Hydrostatische druk, luchtdruk (D) 

SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

LPD 5 

 De grootte van de druk illustreren met voorbeelden uit het dagelijks leven (druk van een naaldhak, …). 

 Bespreken van verschillende voorbeelden zoals: sneeuwschoenen, een nagelbed, gevolgen van een verkeersongeval (airbag, scherpe randen), matrassen 
tegen doorligwonden (antidecubitus), … waarbij een vergroting van het oppervlak een drukverkleining teweegbrengt of omgekeerd. 
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DECR. 
NR 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

Stoffen en mengsels 

4, 13 

7.  
een zuivere stof identificeren a.d.h.v. verschillende stofeigenschappen. 

Zuivere stof, stofeigenschappen 
Smeltpunt, kookpunt, massadichtheid, 
brandbaarheid 

4, 13 
8.  

de betekenis van massadichtheid toelichten en deze stofconstante hanteren om een 
zuivere stof te identificeren. 

Massadichtheid 

4, 13, 
14 9.  

de dichtheid van een vaste stof of vloeistof bepalen en deze methode beschrijven. 
Leerlingenproef: Bepaling van de dichtheid van 
een vaste stof of vloeistof  

2 
10.  

met voorbeelden uitleggen dat de oorsprong van een zuivere stof geen invloed heeft 
op haar eigenschappen. 

Kunstmatige of natuurlijke oorsprong. 

11, 12 

11.  
veilig en verantwoord omgaan met producten a.d.h.v. de informatie op de etiketten. 

Veiligheidssymbolen 
P- en H-zinnen  
Productetiketten zoals white spirit, lijm, alcohol, 
azijn, scrubs, voedingsadditieven, … 

1, 14 
12.  

met eenvoudig materiaal enkele scheidingstechnieken veilig uitvoeren. Leerlingenproef: i.v.m. scheidingstechnieken 

1 
13.  

enkele concrete voorbeelden van mengsels beschrijven. 
Gasmengsels, vloeibare mengsels, vaste 
mengsels 

1 

14.  
aan de hand van concrete voorbeelden illustreren dat de eigenschappen van een 
mengsel afhangt van de samenstelling van de stoffen. 

Voorbeelden zoals cement, mayonaise, zalf, 
isotonische dranken, CO/CO2/O2 in de lucht, 
legeringen. 

SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

LPD 7 

 In het vak natuurwetenschappen en technologische opvoeding in de eerste graad is reeds aandacht besteed aan grondstoffen, materialen en voorwerpen. 
De leerlingen hebben ook reeds kennis gemaakt met het begrip stof en het onderscheid tussen mengsel en zuivere stof geleerd. 
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 Aan de hand van een aantal dagelijkse gebruiksvoorwerpen het onderscheid uitleggen tussen een voorwerp en de stof(fen) waaruit dat voorwerp bestaat; 
proeven van of ruiken aan stoffen kan gevaarlijk zijn. 

LPD 8 

 Laat de leerlingen het begrip dichtheid met een concreet voorbeeld op een eigen manier correct verwoorden. 

 Inzicht ontwikkelen in de grootteorde van de dichtheden en de dichtheid van een stof in een tabel leren opzoeken. 
LPD 9 

 Een mogelijke proef: laat de leerlingen op een experimentele manier de stofconstante dichtheid ontdekken van een vaste stof of vloeistof. 

 Tijdens de leerlingenproef over dichtheid leren de leerlingen een aantal apparaten gebruiken zoals: de balans (digitaal), meetlat, maatglas, … werk 
systematisch met duidelijke afspraken voor de leerlingen. 

LPD 10 

 De verschillen tussen stoffen zoals azijn, water, alcohol, ijzer, koper, zout, kristalsuiker, enz. zijn gebaseerd op (stof)eigenschappen. 

 Waarneembare eigenschappen van metalen en niet-metalen zijn: aggregatietoestand bij kamertemperatuur, elektrische geleidbaarheid, warmtegeleiding, 
vervormbaarheid, … Hierbij kunnen stoffen met speciale eigenschappen (grafiet – geleidend; kwik – vloeibaar; lood – buigzaam) aan bod komen. 

LPD 11 

 Het is niet de bedoeling om de veiligheid in het labo uitgebreid aan bod te laten komen. De leraar zal bij voorkeur werken met dagdagelijkse producten, 
gevaarlijke situaties en reagentia mijden. 

LPD 12 

 Mogelijke proeven: 

 Scheiden van zeewater (zout, zand, water); (filtratie en indamping). 

 Extractie van olie uit pindanoten (extractie). 

 Koffie zetten (extractie en filtratie) en cafeïne uit red bull halen. 

 Bladgroen uit bladeren (extractie en chromatografie) 

 Destillatie van rode wijn kan als demo-experiment didactisch zeer waardevol zijn. Eventueel met de alcohol Grand Marnier maken: extractie van 
sinaasappelen en koffiebonen (+ suiker) in alcohol. http://www.solo.be/nl/recepten/zelf-grand-marnier-maken.htm  

 Van suikerbiet tot suiker (extractie – filtratie – adsorptie – filtratie – kristallisatie). 

 LPD 13 

 Enkele mengsels die in het dagdagelijkse leven voorkomen worden bij voorkeur als voorbeelden gebruikt: dranken (o.a. spuitwater, sportdrank, limonade, 
wijn) voedingswaren (o.a. mayonaise), cosmetica (o.a. huidcrèmes) en eventueel aerosol (vloeibaar, gas), schuim (gas, vast) en rook (gas, vast), cement. 

 LPD 14 

 Een informatieopdracht kan hier aan bod komen. 

  

http://www.solo.be/nl/recepten/zelf-grand-marnier-maken.htm
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DECR. 
NR 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

Micro-organismen 

D 
15.  

op basis van beeldmateriaal bacteriën, virussen en schimmels in een eenvoudige 
ordening plaatsen. 

Eencellig, meercellig, levende en niet levende 
organisme, grootteorde, bacteriën, virussen, 
schimmels  

D 
16.  

voorbeelden van positieve en negatieve invloeden van bacteriën, virussen en schimmels 
bij de mens en in het milieu geven. 

Positieve en negatieve invloeden van bacteriën, 
virussen en schimmels  

D 
17.  

een eenvoudige bacteriënkweek maken om het verband aan te tonen tussen de 
omgevingsfactoren en de vermenigvuldiging van bacteriën. 

Leerlingenproef: bacteriegroei  

D 
18.  

voorbeelden van virale, bacteriële en schimmel infecties met mogelijke symptomen 
beschrijven. 

Virale, bacteriële, schimmelinfecties en 
symptomen 

D 
19.  

preventieve maatregelen voor bestrijding van infectie en goede hygiëne duiden. 
Maatregelen ter voorkoming van de besmetting, 
antibiotica,  immunisatie  

SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

LPD 15 

 Er wordt duidelijk een onderscheid gemaakt tussen levende en niet-levende (virussen) en grootteorde (zichtbaar met het blote oog, met lichtmicroscoop, 
met elektronenmicroscoop). 

 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.  

LPD 16 

 Positieve  invloeden zoals: darmflora, yoghurtproductie, gebruik van bacteriën in de farmacie (genenoverdracht m.b.v. bacteriën), biologische 
waterzuivering, afbraak van planten in de natuur, … 

 Negatieve invloeden: schimmelinfecties, virale en bacteriële infecties bij mens en dier, rotten van fruit en groenten 
LPD 17 

 Mogelijke proeven: 

 Voedselbederf vergelijken in verschillende omstandigheden. 

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

 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  

LPD 18-19 

 Gevaren bespreken van verkeerd (voor virale infecties) of overmatig gebruik van antibiotica (antibiotica resistentie) 

 Verontreiniging van grondwater en oppervlaktewater door residu’s van antibiotica 

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

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

  

http://www.e-bug.eu/
http://www.microbiologie.info/
http://www.vanhove-onderwijsadvies.nl/microbiologie/deltapress.html
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DECR. 
NR 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

Energie en vermogen 

8, 13 
20.  

het behoud van energie kwalitatief beschrijven in concrete situaties. Energiesoorten, behoud van energie 

8, 13 
21.  

het rendement van een energieomzetting kwalitatief beschrijven met voorbeelden uit 
hun leefwereld. 

Energieomzetting, rendement  

8, 13 
22.  

het begrip vermogen kwalitatief beschrijven in concrete situaties. Vermogen 

10 

23.  
aan de hand van voorbeelden, het verband leggen tussen duurzame energie en de 
ecologische voetafdruk.  

Voorbeelden zoals: warmte-isolatie, passief huis, 
energielabels, … 

Alternatieve energiebronnen, zoals windenergie, 
zonne-energie, geothermische, bio-energie 

SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

LPD 20 

 Als herhaling de energiesoorten, besproken in de 1ste graad, een of meerdere energiesoorten bespreken zoals chemische energie, stralingsenergie, 
kinetische energie, elektrische energie, kernenergie, zwaarte-energie, … 

 Het behoud van energie met een eenvoudig voorbeeld bespreken zoals energieomzettingen bij een vallende bal. 

 Aandacht hebben voor mogelijke misvattingen rond het begrip energie die leerlingen hebben opgebouwd: 

 “Energie wordt zoals brandstof verbruikt in een toestel.” 
LPD 21 

 Leerlingen laten kennis maken met een verschil in rendement van een aantal toestellen zoals zonnepanelen, warmtepompen, verschillende soorten 
lampen, auto’s, … 

LPD 22 

 Het begrip vermogen omschrijven als de geproduceerde energie per tijdseenheid: vb. een ledlamp met een vermogen van 5W, zal 5 joule elektrische 
energie omzetten in licht en een beetje warmte. 

LPD 23 

 Mogelijke informatieopdracht: aandacht besteden aan de omzetting van duurzame energievormen zoals: zonne-energie, windenergie, energie uit 
biomassa, … Leerlingen wijzen op de beperkte voorraad van de grondstoffen, aandacht hebben voor rationeel energiegebruik met voorbeelden zoals de 
code voor energiegebruik bij elektrische toestellen, … 
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DECR. 
NR 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

Straling en geluid 

12 
24.  

kunnen de belangrijkste gebieden van het EM-spectrum beschrijven aan de hand van 
toepassingen uit hun leefwereld. 

UV-licht, infrarood, radiogolven, microgolven, 
zichtbaar licht, röntgenstraling, gammastraling  

12 

25.  
de fysische eigenschappen van geluid zoals toonhoogte, geluidsterkte verwoorden en 
illustreren met een voorbeeld. 

Geluidsbron, voortplanting van geluid in een 
middenstof, toonhoogte, snelheid, geluidsterkte, 
decibelschaal 

12 
26.  

bouw en werking van het oor beschrijven in functie van gehoorschade. 
Slakkenhuis, binnenoor, orgaan van Corti, 
Werking: prikkels, oor, hersenen 

11, 12 
27.  

beschermingsmaatregels beschrijven om veilig en verantwoord om te gaan met 
straling en geluid. 

Beschermingsmaatregels voor straling of geluid 
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SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

LPD 24 

 Bij de bespreking van de elektromagnetische golven de verschillende gebieden van het EM-spectrum uitvoerig met voorbeelden illustreren.  
LPD 25 

 Met proeven illustreren dat geluid ontstaat door een geluidsbron(trillend voorwerp) en een middenstof nodig heeft om zich voort te planten. vb. geluid 
plant zich voort door de lucht, door glas (raam), door een koordje ….  

 De toonhoogte van het geluid met proeven illustreren en aantonen dat het menselijk gehoor een bepaald frequentiebereik heeft van ongeveer 50 Hz tot 
16000 Hz. 

 De snelheid van het geluid hangt af van de middenstof, in lucht is de geluidsnelheid gelijk aan 340 m/s. 

 Op de decibelschaal de belangrijkste gebieden zoals stil, matig, heel luid, hinderlijk-kans op beschadiging, pijnlijk-schadelijk toelichten. 
LPD 26 

 De algemene anatomie van het oor en de weg van de prikkel (of geluidssignaal) tot in het slakkenhuis bespreken. 

 Het orgaan van Corti specifiek bespreken in functie van geluidsfrequentie en gehoorproblemen. 

 Leerlingen laten inzien dat een geluid waargenomen wordt door het oor en vertaald wordt in de hersenen.  
LPD 27 

 Mogelijke informatieopdracht: beschermingsmaatregels voor zichtbaar licht (vb. laser), röntgenstraling, microgolven (vb. wifi), UV- straling of andere soort 
EM-straling. 

 Nuttige info: 

 “Straling en kanker: feiten versus vermoedens” – http://www.kanker.be/node/37595   

 “Verantwoord omgaan met Wi-Fi en gsm-straling op school” – uitgave Departement Onderwijs & Vorming 

 “Slimmer in de zon” – campagne Stichting tegen kanker – www.slimmerindezon.be  

 Info over gevaren van straling: http://www.beperkdestraling.org 

 Mogelijke informatieopdracht: beschermingsmaatregels om gehoorschade te voorkomen beschrijven. 

 Info: “Gehoor en gehoorproblemen” – Tijdschrift MENS – nr 86 – Uitgeverij ACCO 

 Interessante info: 

 App : “Help ze niet naar de tuut” maakt een inschatting van het risico op gehoorschade op het moment en de locatie van de meting – Dep. 
Leefmilieu, Natuur en Energie 

 www.oorcheck.nl   

 www.ietsminderisdemax.be 

 Doekoffer: Amaai, mijn oren. 

  

http://www.kanker.be/node/37595
http://www.slimmerindezon.be/
http://www.beperkdestraling.org/
http://www.oorcheck.nl/
http://www.ietsminderisdemax.be/
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DECR. 
NR 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

Bouwstenen van de stof 

3 

28.  
van enkele belangrijke chemische elementen het symbool benoemen en van 
veelvoorkomende verbindingen de formule herkennen.. 

Elementen zoals: N, O, H, S, C, Fe, … 

Verbindingen zoals; O2, CO2, H2O, CO, H2S, NaCl,… 

3, 10 

29.  
het duurzaam en verantwoord gebruik van grondstoffen met voorbeelden illustreren. 

Voorbeelden zoals. recyclage van metalen (Fe, 
Au, Cu), beperkte hoeveelheid van olie, helium , 
… 

3 
30.  

een atoom beschrijven als een kern omgeven door elektronen. 
Atoommodel: kern (protonen, neutronen), 
elektronen 

3 
31.  

de plaats van de elementen binnen het periodiek systeem in verband brengen met hun 
massa en indelen in metalen, niet-metalen of edelgassen. 

Periodiek systeem 
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SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

LPD 28 

 Leerlingen kennen de begrippen atoom, molecule en maakten kennis met het deeltjesmodel in de eerste graad. 

 Om bij stoffen het onderscheid tussen het element en de enkelvoudige stof te maken, spreken we bv. van zuurstof en zuurstofgas en bv. van natrium en 
natriummetaal. Pas als de leerlingen duidelijk het verschil inzien tussen het element en de enkelvoudige stof, kan voor metalen de uitgang –metaal 
weggelaten worden. 

LPD 29 

 Mogelijke informatieopdracht: 

 Artikels uit de actualiteit over duurzaam omgaan met grondstoffen en metalen bespreken. Bv. onderstaande artikel i.v.m. tekort aan Helium waardoor er 
in Disneyland geen ballonnen meer mogen worden verkocht met helium. 

 Artikels zoeken i.v.m. beschikbaarheid van elementen (helium) en grondstoffen (fosfaten, …), mogelijkheden van recyclage (lithium) laten opzoeken. 

 Van enkele enkelvoudige stoffen (bijvoorbeeld: diwaterstof, dizuurstof, trizuurstof, dichloor, dijood, diamant, grafiet, octazwavel, natrium, magnesium, 
aluminium, ijzer, zink, lood, koper, kwik, goud, zilver) kunnen één of meer van de volgende aspecten besproken worden: voorkomen, beschikbaarheid, 
winning, bereiding, toepassingen, eigenschappen. 

LPD 30 

 Het is niet de bedoeling het historisch perspectief van het atoommodel te laten reproduceren, het kan eventueel wel als instap gebruikt worden. 
LPD 31 

 Atomen zijn uiterst kleine deeltjes die bij een chemische reactie niet vernietigd kunnen worden. Naargelang de richting kan je enkele elementen kiezen. 

 Voor flimpjes van elk element: http://www.systeemderelementen.nl  

  

http://www.systeemderelementen.nl/
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DECR. 
NR 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

Stoffen en reacties 

3 

32.  
de symbolische voorstelling van een stofomzetting interpreteren. 

Reagentia  reactieproducten 
Reactie omstandigheden 
Behoud van atomen 

9 
33.  

stofomzettingen herkennen als reacties die gepaard gaan met het opnemen of afgeven 
van energie.  

Demoproeven of experimenten van 
stofomzettingen uit het dagelijkse leven 

13 
34.  

aan de hand van indicatoren een oplossing indelen als zuur, basisch of neutraal. Leerlingenproef: zuur, basisch, pH schaal  

SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

LPD 32 

 Als voorbeelden van reacties kunnen aantasting van metalen, uitharding van gips, verbrandingsreacties, roesten van een fiets, ontkalken van koffiezet en 
reinigen van sanitair, hard worden van haargel, geel worden van witte plastieken stoelen, bakpoeder, … 

LPD 33 

 Exo-energetische reacties omschrijven als reacties die energie vrijmaken onder de vorm van: 

 warmte, bv. verbranding, hotpacks, oplossen van NaOH in water (WC-ontstopper bereiden), zout in ijswater; 

 licht, bv. light-stick; 

 elektriciteit, bv. batterij; 

 kinetische energie: beweging bij de mens. 

 Endo-energetische reacties omschrijven als reacties die energie opnemen: vb. coldpacks, oplossen van ammoniumnitraat in water, … (de verbranding van 
metalen zoals Mg en AI wordt toegepast in vuurwerk) 

 Ook op de onvolledige verbranding kan ingegaan worden (vorming van koolstofmonoxide, roet, … 

 Bij het roesten van ijzermetaal treedt een oxidatie op. Roest is een volksnaam voor ijzeroxide. 
LPD 34 

 Mogelijke leerlingenproef: 

 Eenvoudige verbrandingsreacties: verbranden van een kaars, houtskool, aardgas, magnesiumlint, suiker, … 

 Eenvoudige endotherme reactie: bv. bakpoeder en huishoudazijn en de reactie tussen bariumhydroxide en ammoniumchloride. De temperatuur wordt 
gevolgd. 

 Eenvoudige exotherme reactie: bv. blussen van ongebluste kalk, de reactie tussen natriumhydroxide en waterstofchloride. De temperatuur wordt 
gevolgd. 
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 Verwarmen van bijv. bakpoeder, suiker, ammoniumchloride, oplossen van een bruistablet in water met CO2 ontwikkeling. 

 Demoproef: voorbeeld van een synthesereactie van ijzer(poeder) met zwavel: aantonen met magneet dat er geen ijzermetaal meer is. 

 Demoproef: in beker met water en fenolftaleïne: schaatsende natrium. 

 Demoproef: in reageerbuis met laagje pentaan bovenop water: dansende natrium. 

 Met indicatoren (lakmoespapier, rode koolsap) oplossingen in zure, basische en neutrale groepen (azijn, citroensap, water, keukenzoutoplossing, 
oplossing van maagzout en WC-ontstopper, …) 

 pH bepalen van oplossingen (dranken, cosmeticaproducten en onderhoudsproducten) 
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5. Algemene pedagogisch-didactische wenken 

5.1. Wenken bij de uitvoering van de leerlingenproef 
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:  

 een motiverend en uitdagende stimulus bieden waardoor het experiment een duidelijk doel en 
betekenis bekomt; 

 de mogelijkheid bieden aan de leerlingen om actief en zelfstandig een aantal beslissingen te nemen; 

 de mogelijkheid bieden om hun eigen ideeën te verwoorden en te overleggen tijdens de uitvoering 
van de proef. 

 
De leerlingenproef kan ondersteund worden met een instructieblad dat kan variëren van een gesloten 
opdracht tot een open opdracht naargelang het niveau van zelfstandigheid van de leerling dat men wil 
bereiken. 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: 

 doel van de proef in de verwoording van een onderzoeksvraag; 

 een beschrijving of tekening van de opstelling; 

 een beschrijving van onderzoeksmethode, relevante formules, oplossingsformule; 

 uitvoering van de proef: weergave van meetwaarden met aandacht voor beduidende cijfers in een 
tabel en/of een grafiek; 

 evaluatie: formuleren van het besluit en opmerkingen. 
 
Het is belangrijk dat de verslaggeving persoonlijk gebeurt zodat leerlingen het verslag nauwkeurig en 
met de nodige discipline leren afmaken. Leerlingen leren zo onder begeleiding rapporteren in de vorm 
van een verslag en maken hierbij geen gebruik van een voorgedrukt invulblad. 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, gedrag, opvolgen van instructies, aandacht voor de veiligheid, 
opmaak van het verslag ...  

Bij de aanvang van de leerlingenproef voldoende aandacht besteden aan de veiligheidsaspecten. 
Leerlingen moeten voldoende op hoogte zijn van de gevaren van bepaalde opstellingen, stoffen of 
instrumenten. Een klasgroep van twintig leerlingen is voor de uitvoering van leerlingenproeven 
didactisch verantwoord en wat veiligheid betreft aanvaardbaar. De leerlingen leren ook veilig en 
milieubewust omgaan met allerlei stoffen. Laat de leerlingen niet met giftige stoffen (bijv. kwik) werken. 
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5.2. Situering van de leerlingenproeven in het leerplan 
Minimaal drie leerlingenproeven per graad uitvoeren. Het is aangewezen om uit de voorgestelde lijst 
een keuze te maken. Andere leerlingenproeven die duidelijk aansluiten bij de leerstofinhouden zijn ook 
toegestaan, mits rekening wordt gehouden met een evenwichtige spreiding over de verschillende 
leerstofonderdelen. 

Eerste leerjaar 
1. Kracht en beweging 

Leerlingenproef: bepaling van de constante verhouding tussen verplaatsing en tijdsduur bij een 
ERB 

2. Druk 
3. Stoffen en mengsels 

Leerlingenproef: bepaling van massadichtheid van vaste stof of vloeistof 
Leerlingenproef: scheidingstechnieken 

4. Micro-organisme(D) 
Leerlingenproef: bacteriegroei 

Tweede leerjaar 
5. Energie en vermogen 

Leerlingenproef: bepaling van het vermogen van een leerling 
6. Straling en geluid 
7. Bouwstenen van de stof 
8. Stoffen en reacties 

Leerlingenproef: zuur, basisch, pH-schaal 
 

5.3. Wenken bij de informatieopdracht 
Om de eindtermen natuurwetenschappen te bereiken voeren de leerlingen twee informatieopdrachten 
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 met aandacht 
voor taal.  

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. 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. 

Het is belangrijk de doelstellingen van deze opdracht duidelijk te stellen en beperkt te houden. 
Mogelijke werkvormen zijn: 

 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, ppt …; 

 taalactiverende opdrachten of taalondersteunende 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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5.4. Planning natuurwetenschappen – tweede graad 
Het volgende overzicht is bedoeld als richtlijn voor het opstellen van de jaarplanning. 

Derde leerjaar (1 lt/w) – 25 lestijden per jaar 

Thema Lestijden LPD 

Kracht en beweging 8 1, 2, 4 

Druk 2 5 

Stoffen en mengsels 9 7, 8, 10, 11, 13, 14 

Micro-organismen (D) 4(D) 15, 16, 18, 19 (D) 

Leerlingenproeven 2 3, 9, 14, 17 

 

Vierde leerjaar (1 lt/w) – 25 lestijden per jaar 

Thema Lestijden LPD 

Energie en vermogen 6 20, 21, 22, 23 

Straling en geluid 7 24, 25, 26, 27 

Bouwstenen van de stof 5 28, 29, 30, 31 

Stoffen en reacties 4 32, 33 

Leerlingenproeven 1 35 
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6. Minimale materiële vereisten1 

Vaklokaal 
De lessen moeten steeds gegeven worden in het daartoe bestemde wetenschapslokaal, voorzien van 
een goed uitgeruste leraarstafel met noodstop, leerlingentafels met water, gas en elektriciteit, 
trekkast(en) en een wandplaat met het Periodiek Systeem van de elementen. 

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, drukpan of gesteriliseerde voedingsbodems; 

 noodzakelijke chemicaliën, indicatoren en testkits. 
 
Integratie van multimedia en ICT 

Het lokaal is voorzien van ten minste een goed uitgeruste computer met internetaansluiting en 
mogelijkheden voor 'real-time'-metingen en is uitgerust voor projectie(beamer). 

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. 

Twee efficiënte vluchtuitgangen voor snelle evacuatie van het lokaal. 

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 
(smartschool) van chemie. 

  

                                                           

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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Afvalverwijdering 
Er zijn containers of flessen voor het selectief verzamelen van afvalstoffen. Er is een milieubewuste 
verwijdering van chemisch afval uit de school. Dit aspect van de omgang met chemicaliën is een 
belangrijk onderdeel van de milieubewuste opvoeding in de chemielessen. 

Algemene uitrusting en specifiek materiaal chemie-biologie 
Digitale balans, (mobiele) bunsenbranders, waterkoker of verwarmingselement statieven, ringen, 
vuurvast gaas, klemmen, noten, verbrandingslepels, stoppenassortiment, mortier met stamper, 
elektrolysetoestel, set meetspuiten, pH-meter, stereomodellen voor de visualisering van molecuul- en 
roosterstructuren. 

Koelkast, drukpan of klaargemaakte steriele voedingsbodems, loep en microscoop met eventueel een 
flexcamera. 

Glaswerk en chemicaliën ( met inbegrip van testkits en stix)  voor demonstratie- en leerlingenproeven. 

Voor het werken in contexten te stimuleren is het best een aantal stoffen uit het dagelijkse leven in 
school voorradig te hebben; zoals tafelazijn, citroensap, bruisend mineraalwater, ontkalkingmiddel, 
gebluste kalk, ammoniak, keukenzout, maagzout, kristalsoda, gips, eierschalen, schelpen, bruistabletten, 
meststoffen, campinggas, brandspiritus, kaarsen, enkele cosmetica. 

Specifiek materiaal fysica 
Dichtheid 

 kubussen van verschillende grootte en uit verschillende stoffen  
 
Krachten en beweging 

 dynamometers 

 massablokjes  

 toestel om de ERB  te onderzoeken (bijv. glazen buis met glycerol en luchtbel) 
 
Druk 

 toestel bij druk (plankje met klein en groot oppervlak) 

 verbonden vaten 

 toestel principe van Pascal 

 glazen buis met afsluitplaatje 

 vliesmanometer 
 
Geluid 

 Stemvork: 440 Hz (2x), 265 Hz, 1700 Hz 

 Luidspreker 

 Decibelmeter 

 Frequentiegenerator 
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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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8. Bibliografie 

Een bibliografie kan je terugvinden in de wiki van de virtuele klas natuurwetenschappen op Smartschool 
GO! 


