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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 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. 

De nadruk bij het specifiek gedeelte wordt gelegd op de grotere diepgang van onderwerpen zoals 
classificatie en ecologie, op het aanbieden van een groter aantal contexten en biotopen en van meer 
begeleide experimenten en zelfstandige opdrachten. 

Het leren onderzoeken komt aan bod en de onderzoeksvaardigheden worden op verschillende 
momenten ingeoefend. 

  



TSO – 2e graad – Basisvorming en specifiek gedeelte Biotechnische wetenschappen 4 
AV/TV /Biologie/ Toegepaste biologie/ (1e leerjaar: 4 lestijden/week, 2e leerjaar: 4 lestijden/week) 

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 

Naast de constructie van kennis en inzicht in een vakspecifiek begrippenkader ontwikkelen leerlingen 
ook wetenschappelijke vaardigheden en communicatievaardigheden m.b.t. wetenschap en 
samenleving. 

3.1. Wetenschappelijke vaardigheden 

Tijdens de lessen biologie in de tweede graad voeren de leerlingen 3 biotoopstudies en minimaal 4 
leerlingenproeven uit. Bij elke leerlingenproef hoort een rapportering en zal afhankelijk van het 
experiment/opdracht een aantal andere algemene doelstellingen worden nagestreefd. De vakgroep 
wetenschappen zorgt hierbij voor een evenwichtige opbouw van de leerlijn “leren 
onderzoeken/onderzoekend leren”. 

Leerlingen hebben tijdens de eerste graad kennis gemaakt met fasen van de natuurwetenschappelijke 
methode en zetten in de tweede graad de ontwikkeling van de wetenschappelijke vaardigheden 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 ingeoefend. 

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

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

Met een leerlingenproef wordt bedoeld een proef die de leerlingen zelfstandig (onder begeleiding) in 
kleine groepjes (max. drie leerlingen) uitvoeren, verwerken en ook rapporteren in de vorm van een 
verslag.  

Bij de aanvang van elke leerlingenproef moet voldoende aandacht besteed worden 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 … 
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Algemene doelstellingen bij de ontwikkeling van wetenschappelijke vaardigheden en het gebruik van 
de natuurwetenschappelijke methode 

 

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

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

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

Wenken 

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

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

 Vanuit de concrete situatie mogelijke vragen formuleren om zo te komen tot een duidelijke 
onderzoeksvraag. (AD2). 

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

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

 Maak eventueel gebruik van een mindmap of een begrippenkaart. 
  

Nummer algemene 

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

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

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

Wenken 

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

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

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

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

 

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

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

Wenken 

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

 Het besluit kan een antwoord zijn op de gestelde onderzoeksvraag en kan de geformuleerde 
hypothese bevestigen of weerleggen. (AD7 en 8). 

 Bij de evaluatie het onderzoeksplan kritisch beoordelen en eventuele tekorten aangeven of een 
verbeterde versie van het plan opnieuw uitvoeren. (AD7 en 8). 

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

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

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

 Het verslag bevat minimaal volgende punten (AD8): 

 doel van de proef in de verwoording van een onderzoeksvraag; 

 hypothese; (eventueel); 

 beschrijving of tekening van de opstelling; 

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

 het besluit; 

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

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

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

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

Leerlingen voeren tijdens de tweede graad minimum twee informatieopdrachten uit voor het vak 
biologie binnen de onderstaande contextgebieden. 

AD9 
(ET10) 

Bij het verduidelijken van en zoeken naar oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken onder 

begeleiding wetenschappelijke principes hanteren die betrekking hebben op grondstoffen - en 

energieverbruik. 

AD10 
(ET11) 

Onder begeleiding de natuurwetenschappen als onderdeel van de culturele ontwikkeling van 

de maatschappij duiden en de wisselwerking met de maatschappij op ecologisch, economisch, 

ethisch en technisch vlak illustreren. 

Wenken 

 Informatieopdrachten kunnen gerealiseerd worden via activerende werkvormen. Mogelijke 
werkvormen: 

 een discussiegesprek waarbij gefundeerde argumenten worden gebruikt; 

 een stellingenspel of andere werkvormen waarbij communicatie wordt geactiveerd; 

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

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

 verslag van bedrijfsbezoek of bezoek aan een natuureducatief centrum, musea of 
wetenschapscentra; 

 expert als gastleraar in de school; 

 projectwerking “techniek en wetenschap”; 

 informatieopdracht over een historische figuur; 

 gebruik van artikels uit de media. 
 

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

 etc. … 
 

 Duurzaamheid: 

 materiekringlopen (C-cyclus); 

 milieuvervuiling; 

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

 etc. … 
 

 Maatschappij: 

 het belang van kennis van micro-organismen voor gezondheid; 

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

 etc. …. 
 
Deze algemene doelen kunnen ook vakoverschrijdend of projectmatig gerealiseerd worden. 
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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 drie biotoopstudies en vier leerlingenproeven in de tweede graad is verplicht, de leerplandoelstellingen i.v.m. leerlingenproeven zijn 
suggesties; 

 De uitvoering van twee informatieopdrachten in de tweede graad is verplicht. 

Uitvoering van leerlingenproeven: 

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

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

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

 
Uitvoering van informatieopdracht: 

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

 
Bij verwerking van de leerinhouden: 

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

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

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

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

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

  



TSO – 2e graad – Basisvorming en specifiek gedeelte Biotechnische wetenschappen 11 
AV/TV / Biologie/ Toegepaste biologie/ (1e leerjaar: 4 lestijden/week, 2e leerjaar: 4 lestijden/week) 

4.1. Organismen groeperen 

DECR. 
NR 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

 1.  
een microscoop op een correcte manier hanteren. Delen van de microscoop, preparaat van levend 

materiaal 

14 2.  
door microscopische waarneming het bestaan van verschillende groepen micro-
organismen vaststellen. 

Leerlingenproef: pantoffeldiertjes, gistcellen, 
amoeben, raderdiertjes, Tardigrada 
(mosbeertjes), wieren (Volvox), diatomeeën 
(kiezelwieren), 

 3.  

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

Vb. één- of meercellig, kern of geen kern, 
autotroof of heterotroof, bladgroenkorrels of 
geen bladgroenkorrels, celwand of geen celwand. 
Eencelligen, meercelligen, prokaryoot, 
eukaryoot. 
3 domeinen (archeae, bacteria en eukaryoten); 
de rijken (planten, dieren, schimmels (gisten), 
archeae, bacteria en protista) 

 4.  
argumenten geven waarom virussen niet behoren tot de levende organismen en in 
relatie brengen met de bouw. 

Virussen (capside, erfelijk materiaal) 
Virus en (bacterio)faag 
Levenskenmerken: groei, voortplanting, voeding 
… 

 5.  
de vorming van nieuwe virussen beschrijven. Het verband tussen erfelijk materiaal en 

bouwstoffen.  

 6.  
enkele voorbeelden geven van virale infecties. Enkele virale infecties (griep, verkoudheid). 

D, 12 7.  
het voorkomen en de bestrijding van virale infectie illustreren met voorbeelden. 

Hygiënemaatregelen, vaccinatie, .. 
HIV-infectie, AIDS, maatregelen ter voorkoming 
van de besmetting. 
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SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

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

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

 Aan de hand van levend materiaal, microscopiebeelden en ander beeldmateriaal zien de leerlingen de noodzaak van een indeling van de organismen. Men 
kan aangeven dat er meerdere criteria mogelijk zijn om tot een classificatie te komen (bouw, afstamming, erfelijke eigenschappen,). De drie domeinen met 
daaronder de rijken kunnen op een eenvoudige wijze worden aangegeven en kunnen dienen als ‘kapstok’ voor het ordenen van alle organismen in de 
hiernavolgende delen. 

 Kort het verschil toelichten tussen virussen, prokaryoten en eukaryoten (toename van complexiteit). 

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

 De voortplanting en de anticonceptie zijn gezien in de 1ste graad. 

MOGELIJKE PROEVEN 

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

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

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

MOGELIJKE INFORMATIEOPDRACHTEN 

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

 Bestrijding van virussen /vaccinaties. 

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

  

http://www.microscopie.be/
http://www.e-bug.eu/
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4.2. Grasland (berm, weide, hooiland, …) / heide 

DECR. 
NR 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

11 

8.  
op het terrein organismen in hun habitat gericht waarnemen en beschrijven. 

Biotoopstudie: tijdens de biotoopstudie worden 
organismen verzameld, geïnventariseerd, 
waargenomen, gedetermineerd en 
morfologische en anatomische kenmerken 
besproken. 

14 
9.  

bij waargenomen organismen overeenkomsten en verschillen beschrijven en deze 
organismen op basis van morfologische kenmerken in groepen indelen. 

Grote groepen: planten (mono en dicotylen), 
dieren, mossen, varens, grassen, .. 

 
10.  

door de studie van anatomie en morfologie van typevoorbeelden de ringwormen, 
rondwormen, reptielen en vogels systematisch onderverdelen. 

Ringwormen, rondwormen, reptielen en vogels  

 
11.  

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

Abiotische factoren 

11 

12.  
het ecologisch belang van de rondwormen, ringwormen , reptielen en vogels 
omschrijven. 

Regenworm; (nut en belang) 
Parasiterende draadwormen van mens en dier  
vrijlevende draadwormen  
Levenswijze (voortplanting en voeding) en 
betekenis (nut en belang)van enkele reptielen en 
vogels 

 

13.  
door de studie van de morfologie van typevoorbeelden de planten  systematisch 
onderverdelen. 

Morfologie van de verschillende plantendelen ( 
wortel, stengel, blad, bloem, vrucht en zaad) bij 
zaadplanten (enkele families bv lipbloemigen, 
composieten, vlinderbloemigen...) 
De volgende begrippen: eenslachtig, 
tweeslachtig, eenhuizig, tweehuizig, windbloeier, 
insectenbloeier, actieve en passieve verspreiding;  

14 
14.  

enkele inheemse kruidachtigen determineren en herboriseren. Herbarium van enkele kruidachtigen  



TSO – 2e graad – Basisvorming en specifiek gedeelte Biotechnische wetenschappen 14 
AV/TV / Biologie/ Toegepaste biologie/ (1e leerjaar: 4 lestijden/week, 2e leerjaar: 4 lestijden/week) 

14 
15.  

aan de hand van een voorbeeld de bloemformule en het bloemdiagram tekenen en 
interpreteren. 

 

 

16.  
aan de hand van voorbeelden relaties tussen organismen van dezelfde soort en 
verschillende soorten herkennen, benoemen en omschrijven. 

Symbiose zoals bijvoorbeeld concurrentie, 
parasitisme, mutualisme, coöperatie, predatie en 
commensalisme. 
Bv. vlinderbloemigen en Rhizobium: 
stikstoffixatie,  

SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

 In het leerplan worden 3 biotopen bestudeerd : telkens is het de bedoeling zoveel mogelijk organismen te determineren. Er wordt echter verder alleen 
ingegaan op de specifieke soorten die in de leerplandoelstellingen gekoppeld aan de biotoop staan. Deze soorten worden aan de hand van een 
typevoorbeeld besproken en geplaatst binnen het domeinen/rijken systeem der organismen (zie kapstok eerste deel) Zo wordt het classificatiesysteem 
geleidelijk opgebouwd en telkens weer uitgebreid. Het tijdstip van uitvoering en de keuze van de biotoopstudies is vrij te bepalen door de leraar. 

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

 Afhankelijk van het milieu bepaalt de leerkracht welke abiotische factoren onderzocht zullen worden. Het werk gebeurt zoveel mogelijk op het terrein. Het 
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. 

 Met de zaadplanten die hier besproken worden bedoelen we de groep van kruidachtigen (niet de bomen) Deze komen aan bod in de biotoop bos.(zie 
verder in het leerplan) 

 LPD 13: ook voor wat betreft morfologie afspraken maken met de leraar van het specifiek gedeelte. 

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

 Enkele kruiden determineren en herboriseren: de klemtoon ligt hier op het kunnen determineren, herboriseren kan als techniek uitgevoerd worden aan de 
hand van een paar voorbeelden, het is NIET de bedoeling een groot herbarium aan te leggen. Later kan dit aangevuld worden met enkele bladeren van lof- 
en/of naaldbomen. (zie verder in het leerplan) 

 Overleg met het vak nomenclatuur (leerplan TV land- en tuinbouw) is hier aangewezen om overlappingen tegen te gaan en het kan geenszins de bedoeling 
zijn verschillende herbariumopdrachten te geven in de tweede graad. 
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MOGELIJKE PROEVEN 

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

 Onderzoek naar de factoren die gunstig of ongunstig zijn voor de zaadkieming zoals licht, temperatuur of chemische factoren (azijn voor zuurtegraad, 
keukenzout, zware metalen …). 

 Onderzoek naar factoren die compostering beïnvloeden, vb. schijfjes komkommer, compostwormen (te verkrijgen bij de compostmeester). 
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4.3. Aquatisch (kust, sloot, rivier, …) biotoop 

DECR. 
NR 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

11 

17.  
op het terrein organismen in hun habitat gericht waarnemen en beschrijven. 

Biotoopstudie: tijdens de biotoopstudie worden 
organismen verzameld, geïnventariseerd, 
waargenomen, gedetermineerd en 
morfologische en anatomische kenmerken 
besproken. 

14 
18.  

de gevonden organismen determineren aan de hand van zoekkaarten en de 
biologische kwaliteit van het water bepalen. 

Bepaling BBI 

 
19.  

bij waargenomen organismen overeenkomsten en verschillen beschrijven en deze 
organismen op basis van morfologische kenmerken in groepen indelen. 

Wieren, gewervelden en ongewervelden, 
waterplanten,  

 

20.  

door de studie van anatomie en/of morfologie van typevoorbeelden de amfibieën, 
vissen, kreeftachtigen, holtedieren, weekdieren en wieren systematisch 
onderverdelen. 

Voorbeelden van amfibieën, vissen en 
kreeftachtigen, holtedieren, weekdieren en 
wieren, 

 
21.  

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

Afwezigheid van steunweefsels bij wieren,  huid, 
zonatie,… 

11 

22.  
het ecologisch belang de amfibieën, vissen, kreeftachtigen, holtedieren, weekdieren en 
wieren omschrijven. 

Levenswijze (voortplanting, voeding) en 
betekenis (nut en belang in de natuur) van de 
verschillende organismen  

14 
23.  

enkele wieren in een microscopisch preparaat herkennen. 
Leerlingenproef: Begrippen eencellig en 
meercellig 

12, 14 
24.  

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

Leerlingenproef: osmose / diffusie 
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25.  

beschrijven hoe moleculen in een cel worden opgenomen. 
Osmose, diffusie, actief transport 
Bv. voedingswijze van wieren en waterplanten 

 
26.  

illustreren dat passief transport van moleculen in en uit de cel gebeurt als gevolg van 
concentratieverschillen.. 

Plasmolyse / deplasmolyse 

SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

 Afhankelijk van het milieu bepaalt de leerkracht welke abiotische factoren onderzocht zullen worden. Het werk gebeurt zoveel mogelijk op het terrein. Het 
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. 

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

 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.  

 Plasmolyse en deplasmolyse kunnen verklaard worden met het fysisch verschijnsel osmose 

 Wieren en andere waterplanten kunnen als voorbeeld gebruikt worden om transportprocessen te verduidelijken. 

MOGELIJKE LEERLINGENPROEVEN 

 De biologische en/of chemische 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. 

 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. 

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

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

 Microscopisch onderzoek van plasmolyse en deplasmolyse;  verklaring van de waargenomen verschijnselen.  

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

MOGELIJKE INFORMATIEOPDRACHTEN 

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

  

http://www.ikgeeflevenaanmijnplaneet.be/
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4.4. Bos biotoop (loofbos, naaldbos, hakhout, …) 

DECR. 
NR 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

11 

27.  
op het terrein organismen in hun habitat gericht waarnemen en beschrijven. 

Biotoopstudie: tijdens de biotoopstudie worden 
organismen verzameld, geïnventariseerd, 
waargenomen, gedetermineerd en 
morfologische en anatomische kenmerken 
besproken. 

14 
28.  

bij waargenomen organismen overeenkomsten en verschillen beschrijven en deze 
organismen op basis van morfologische kenmerken in groepen indelen. 

Geleedpotigen, mossen en vaatplanten, 
zwammen, zoogdieren, planten 

 

29.  

door de studie van anatomie en/of morfologie van typevoorbeelden de veelpotigen, 
spinachtigen, insecten, mossen en vaatplanten, zwammen en zoogdieren  systematisch 
onderverdelen. 

Veelpotigen, spinachtigen, insecten, mossen en 
vaatplanten, zwammen en zoogdieren 

14 
30.  

enkele inheemse bomen determineren en herboriseren. Beperkt herbarium (bladeren) 

 
31.  

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

 

 

32.  
aan de hand van waargenomen organismen enkele ecologische begrippen toepassen.  

Voorbeelden van voedselketen, voedselweb, 
producent, reducent, consument, 
voedselpiramide, voedselkringloop 

10, 11 
33.  

het belang van bacteriën in de natuur aangeven. 
Afbraak in de natuur, saprofyten, reducenten, 
omzetten van meststoffen, stikstoffixatie …  

11 

34.  
het ecologisch belang van de veelpotigen, spinachtigen, insecten, mossen en 
vaatplanten, zwammen en zoogdieren omschrijven. 

Levenswijze (voortplanting, voeding) en 
betekenis (nut en belang in de natuur) van de 
verschillende organismen  

Bv. veenmos, turf … 
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11 
35.  

aan de hand van informatiebronnen de ecologische/economische waarde van een 
insect (insectengroep) bespreken. 

Informatieopdracht  

 
36.  

het verband tussen bouw en functie van de verschillende plantenweefsels leggen. 
Deelweefsel, grondweefsel, dekweefsel, 
steunweefsel transportweefsel, secretieweefsel 

14 
37.  

in een microscopisch preparaat de verschillende weefsels aanduiden en herkennen. 
Leerlingenproef: Bij verschillende doorsneden 
van bv. stengel, wortel en blad;  

14, D 
38.  

in een tekening het verloop van de secundaire diktegroei bij meerjarige, dicotyle 
stengels weergeven. 

Leerlingenproef 

SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

 In de eerste graad komen reeds heel wat begrippen aan bod zoals biotische en abiotische factoren, voedselketen en –web … Het is de bedoeling in de 
tweede graad hier dieper op in te gaan en oefeningen op te maken. Het determineren van en indelen in groepen op basis van morfologische kenmerken 
staat centraal.  

 Afhankelijk van het milieu bepaalt de leerkracht welke abiotische factoren onderzocht zullen worden. Het werk gebeurt zoveel mogelijk op het terrein. Het 
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. 

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

 De resultaten van het terreinwerk kunnen gebruikt worden om een aantallenpiramide op te stellen. Literatuurgegevens laten uitbreiding naar een 
biomassapiramide toe. De vorm van de bekomen piramides worden vergeleken met aantallen- en biomassapiramides uit de literatuur.  

MOGELIJKE LEERLINGENPROEVEN 

 Microscopie Bladdoorsnede, stengeldoorsnede, tekenen en onderdelen aanduiden, kan via een tekening of foto van het preparaat gebeuren. 

 Microscopisch onderzoek van verschillende weefsels (steunweefsel, transportweefsel, …) van de plant. 

 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. 

MOGELIJKE INFORMATIEOPDRACHTEN 

 Informatieopdracht i.v.m. ecologische en/of economische waarde van insecten of insectengroepen:  zoals bv de honingbij, sluipwespen, lieveheerbeestje, 
mieren, hommels, zijderupsen, vlinders, insecten als eiwitbron … 

 Gebruik van insecticiden, inzetten van insecten als insectenverdelgers… 
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4.5. Prikkelbaarheid 

DECR. 
NR 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

 

39.  
de relatie leggen tussen de soorten prikkels en de zintuigen die ze opvangen. 

Prikkel, drempelwaarde, soorten 
prikkels/zintuigen.  

Zintuigen (vb. oog, oor, tong, neus, tastorganen) 
en hun functie. 

14 
40.  

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

 
41.  

de bouw en werking van minstens twee zintuigen bespreken. Vb.: oog of oor, tong, neus, huidzintuigen 

 

42.  
bouw en werking van een zenuwcel en van een synaps beschrijven en de aard van een 
impuls toelichten. 

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

Bouw van zenuwcel, prikkel en impulsgeleiding, 
synaps en neurotransmitters, motorische, 
sensorische en schakelneuronen 

Verschil tussen zenuw en zenuwcel 

D, 12 

43.  
de beïnvloeding van de synapswerking door chemische producten begrijpen. 

Beïnvloeding van de synapswerking door 
lichaamseigen stoffen (endorfines, adrenaline …) 
of externe stoffen (medicatie, drugs …) 

 
44.  

de gevolgde weg van een zenuwimpuls van zintuig tot reactie uitleggen. Via de hersenen en/of reflexboog. 
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45.  
relatie tussen bouw van de hersenen en enkele functies beschrijven. 

Centraal/perifeer zenuwstelsel 

Centraal: hersenen, ruggenmerg, bouw hersenen 
grote onderdelen( grote hersenen, kleine 
hersenen, hypothalamus …) 

Perifeer: hersenzenuw en ruggenmergzenuwen. 

D, 11, 
12 

46.  
aan de hand van informatiebronnen enkele voorbeelden van zintuiglijke en neurale 
stoornissen, hun ontstaan en eventuele behandeling toelichten. 

Voorbeelden zoals gehoorschade, stress, 
oogafwijkingen, zee/wagenziekte, Parkinson, 
multiple sclerose, geneesmiddelen/drugs  

D, 11 

47.  
voorbeelden van zintuigen bij dieren aangepast aan hun specifieke levenswijze geven. 

Prikkels/zintuigen bij andere organismen (land, 
water, nachtdieren …)  

Vb. facetoog, orgaan van Jacobson, echolocatie, 
feromonen … 
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SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

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

 Aan de hand van een onderwijsleergesprek een overzicht laten maken van mogelijke prikkels/zintuigen, en vaststellen dat een prikkel sterk genoeg moet 
zijn om ze te kunnen waarnemen (drempelwaarde). 

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

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

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

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

 De bouw en werking van de hersenen is vooral bedoeld om de ingewikkeldheid van verwerking van prikkels en de reacties daarop te illustreren, maar ook 
om goed het verband/samenwerking tussen het hormonaal stelsel en zenuwstelsel te kunnen uitleggen (hypofyse-hypothalamus). Het is niet de bedoeling 
alle onderdelen van de hersenen op te sommen. 

 Laten inzien dat zenuwstelsel snelle, kortdurende reacties op prikkels geeft terwijl hormonaal stelsel tragere maar langdurende reacties op prikkel geeft. 

MOGELIJKE PROEVEN 

 Laten ervaren hoe je waarneemt als een zintuig afgeschermd wordt. 

 Op de website http://www.vob-ond.be zijn heel wat proeven in verband met zintuigen terug te vinden (jaarboek 2001). 

 Microscopie zenuwweefsel, zenuwcellen, ruggenmerg. 

 Foto’s, scans van hersenen via specifieke hersenbeschadigingen en hun gevolgen, afleiden welke delen van hersenen welke functie hebben. 

  
Gehoor/Zicht 

 Proeven met gehoorkoffer (provincie) of applets op smartphone of http://www.oorcheck.nl , richtingsbepaling, enz. 

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

 Drempelwaarde van menselijk gehoor/ drempelwaarde gehoorschade, benadrukken dat decibel een logaritmische schaal is 10 decibel meer is een 10 keer 
zo krachtig geluid/ audiogrammen vgl., belang oorschelp, bepalen van richting van geluid. 

 Microscopie slakkenhuis, orgaan van corti … 

 Pupilreflex, (vgl. kat, nachtdieren, tapetum …). 

 Bouw menselijke oog ( cameraoog) dissectie varkensoog meeste gelijkenis met menselijke oog eventueel link leggen naar oogoperaties/ 

http://www.bioplek.org/inhoudbovenbouw.html#zintuigen
http://www.bioplek.org/inhoudbovenbouw.html#zenuwstelsel
http://www.schooltv.nl/beeldbank/vo/
http://www.vob-ond.be/
http://www.oorcheck.nl/
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xenotransplantatie. 

 Staafjes/kegeltjes netvlies, lichtspectrum dat waargenomen wordt, uitleg kleurenblindheid. 

 Verschillende soorten ogen vergelijk microscopie insectenoog. 

 Film als voorbeeld van gezichtsbedrog. 

 Accommodatie-experimenten. 

 Ligging van het oog en/of het oor koppelen aan de bouw van de schedel. 

 Experimenten i.v.m. evenwicht (evenwicht samenspel van evenwichtsorgaan en sensoren in pezen, spieren en gewrichten) … 
 
Reukzin/smaakzin 

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

 Smaak: aantonen dat stoffen opgelost moeten zijn om ze te proeven. 

 Experimenten vaste stoffen, vloeistoffen, gassen, adaptatie/verzadigingsproeven bij geur gaan impulsen rechtstreeks naar reuklobben. 

 Geurstoffen bij andere organismen feromonen (alarm en seksferomonen bij insecten, planten …). 
 
Tastzin 

 Experimenten koud/warm, spreiding contact punten. 

 Brailleschrift (o.a. op verpakkingen medicijnen, geld …). 

 Microscopie: doorsnede huid voor tastzintuigen. 

MOGELIJKE INFORMATIEOPDRACHT 

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

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

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

 Aandoeningen van zintuigen en zenuwstelsel: mogelijke oorzaken en hun behandelingen. 

 Cyborgtechnologie (kunsthand, cochleair implantaat …). 
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4.6. Spieren en skelet 

DECR. 
NR 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

 

48.  
invloeden van levenswijze op groei en ontwikkeling van beenderen en gewrichten 
beschrijven en illustreren met voorbeelden. 

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

 
49.  

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

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

 
50.  

een aantal beenderen van het skelet herkennen, indelen in soorten en in relatie 
brengen met hun functie. 

De schedel en een aantal beenderen van romp, 
ledematen Beensoorten: korte, lange, platte, 
onregelmatige. 

14 

51.  
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: samenstelling van botweefsel 

 

52.  
de bouw en groei van een lang been beschrijven. 

Onderdelen: beenvlies, hardbeen, sponsachtig 
been, mergholte, beenmerg, 
gewrichtskraakbeen, groeischijven 
Soorten merg: het rode merg (stamcellen → 
aanmaak van bloedcellen) en later het gele merg 
(vetcellen)  

D 

53.  
de verschillende soorten gewrichten herkennen, benoemen en hun beweging 
beschrijven. 

Het verband tussen vorm en functie van het 
gewricht 
Soorten gewrichten: zadelgewricht, rolgewricht, 
scharniergewricht, eivormig gewricht, 
kogelgewricht. 
Bouw van een gewricht: gewrichtskop, 
gewrichtskom, gewricht kraakbeen, 
gewrichtsvocht, gewrichtsbanden 
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54.  
illustreren dat een beweging het resultaat is van een interactie tussen zenuw-, spier, 
beenderen en gewrichten en de werking van de spier aantonen. 

Verband tussen prikkel, zenuwstelsel en reactie 
van het spierstelsel: beweging of secretie 
Antagonisten: spieren kunnen enkel actief 
verkorten vb. Triceps-biceps/ hamstring-
quadriceps 
Leerlingenproef: spierbewegingen 

D 

55.  
invloed van levenswijze op de kwaliteit en ontwikkeling van de spier illustreren met 
voorbeelden. 

Gebruik van anabole steroïden, sportbeoefening, 
gezonde voeding, proteïneshakes, correcte 
lichaamshouding, spierletsels 
Voorbeelden van letsels:  
Spierscheur, ontsteking, verrekking en spierkramp 

 

56.  
glad en gestreept spierweefsel lokaliseren in het lichaam, herkennen en van elkaar 
onderscheiden. 

Kenmerken en onderscheid hartspier, gladde 
spier en skeletspier 
Bouw van skeletspier: spierbundel, spiervezel, 
spierfibrillen 
Leerlingenproef: microscopie 

D 
57.  

de werking van een dwarsgestreepte spier uitleggen. Verband dwarsgestreepte fibrillen en contractie 

 
58.  

met voorbeelden aantonen dat beweging reacties op prikkels zijn. Reflexen 
Voorbeeld: rillen bij koude, pupil reflex, kniepees 
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SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

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

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

 Groei: http://www.bioplek.org/animaties/spieren_botten/pijpbeenderen.html . 

 Aan de hand van een overlangs en een dwars doorgezaagd soepbeen kan men een soepbeen als een lang been identificeren. 

 De transformatie van kraakbeen naar been kan men verklaren als een noodzaak om het lichaam beter te ondersteunen. 

 Als illustratie van de invloed van natuurwetenschap op onze samenleving kan men de gevolgen van de vooruitgang in de geneeskunde bespreken. Deze 
ontwikkelingen kunnen zowel positieve (herstelling van pezen, spieren, botten) als negatieve gevolgen hebben (doping). Een voorbeeld is de ontwikkeling 
van EPO of heup- en knieprothesen. 

 Animaties over gewrichten: http://www.bioplek.org/animaties/spieren_botten/gewrichten.html en http://biodesk.nl/beweging/kraakbeenverbinding.php  

 Enkele bewegingen van het lichaam zoals peristaltiek, uitzetten en vernauwen van bloedvaten, kloppen van het hart of adembewegingen worden als 
spierbewegingen herkend en verklaard. 

 Bij de beweging van de ledematen wordt het belang van het skelet benadrukt. Door een werkende skeletspier (bv. de biceps) te betasten wordt 
vastgesteld dat beweging ontstaat door samentrekking van spieren. De functie van antagonistische spieren (bv. triceps/biceps) kan afgeleid worden uit 
waarnemingen op het lichaam. http://www.bioplek.org/animaties/spieren_botten/antagonisten.html . 

 Onderzoek van de invloed van inspanning op kracht en duur van de spiercontractie, via Real Time Meting of fitnessapparaten. 

MOGELIJKE LEERLINGENPROEVEN 

 Leerlingenproef: 

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

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

 Leerlingenproef: 

 microscopische preparaten bekijken, of afbeeldingen daarvan (op het internet gemakkelijk te vinden) om microscopisch waarneembare verschillen 
tussen de soorten spieren te tekenen, herkennen en beschrijven; 

 steunfunctie van het bot aantonen: http://www.biodoen.nl/biodoenLite.php?idOrder=0205010401 ; 

 met een experiment kan men aantonen dat meerdere steunpunten de krachten op een oppervlakte helpen verdelen, daardoor wordt de druk 
verminderd. De ondersteunende eigenschap van osteonen kan hiermee verklaard worden. (druk = kracht per oppervlakte-eenheid). 

 Leerlingenproef: 

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

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

 Leerlingenproef: 

 gekookt kippenvlees/soepvlees ontrafelen, eventueel kleuren van spiervezels met methyleengroen of karmijnazijnzuur, met een microscoop 

http://www.bioplek.org/animaties/spieren_botten/pijpbeenderen.html
http://www.bioplek.org/animaties/spieren_botten/gewrichten.html
http://biodesk.nl/beweging/kraakbeenverbinding.php
http://www.bioplek.org/animaties/spieren_botten/antagonisten.html
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20021104_geraamte11
http://www.bioplek.org/1klas/spieren/1klassamenstellingbotten.html
http://www.biodoen.nl/biodoenLite.php?idOrder=0205010401
http://www.bioplek.org/1klas/spieren/1klasbuigspier.html
http://www.bioplek.org/1klas/spieren/1klasvingers.html
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bestuderen; 

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

MOGELIJKE INFORMATIEOPDRACHTEN 

 Via een ICT-opdracht kan men het verband laten zoeken tussen de leeftijd en groei (gebruik van percentielcurven bij een baby).Ook de transformatie van 
kraakbeen naar been en/of de omvorming van rode naar gele merg is leeftijdsgebonden. Vanaf 18 jaar worden er enkel nog bloedcellen aangemaakt ter 
hoogte van de wervels, de ribben het sternum (mergpunctie volwassene), schedelbeenderen en de proximale epifysen van de lange pijpbeenderen. De 
relatie van deze verandering met de nieuwe functie kan dan aangetoond worden. Al deze informatie kan men ordenen op een tijdschaal tussen 0 en 18 
jaar. 

 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/ . 

 Men kan aangeven dat vele alternatieve behandelingen van spieraandoeningen zoals acupunctuur, homeopathie, osteopathie … omstreden zijn en dit 
vergelijken met ‘wetenschappelijke’ onderbouwde kennis. 

 De leerlingen delen een aantal spieren in naargelang hun werking en leggen zelf een verband met de controle door de wil. 

  

http://www.zowerkthetlichaam.nl/694/sport-en-voeding/
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4.7. Coördinatie 

DECR. 
NR 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

 

59.  
de relatie afleiden tussen verschillende stelsels. 

Voorbeelden van samenhang tussen enkele 
stelsels te kiezen uit spierstelsel, zenuwstelsel, 
ademhalingstelsel, uitscheidingsstelsel, 
bloedvatenstelsel, spijsverteringsstelsel,  
beenderstelsel en hormonaal stelsel 

Metabolisme (anabolisme en katabolisme) 

 

60.  
het onderscheid maken tussen endocriene en exocriene klieren en aantonen dat 
kliersecreties reacties zijn op prikkels. 

Exocriene klieren: vb. traanklieren, zweetklieren, 
spijsverteringsklieren (=enzymen) 

Endocriene klieren: hypothalamus, hypofyse, 
schildklier, bijnieren, eilandjes van Langerhans, 
gonaden (=hormonen)  

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

 

61.  
het werkingsprincipe van een enzyme uitleggen a.d.h.v. een schema. 

Werking enzymen en sleutel-slot principe 

Voorbeeld: spijsverteringsenzymen 

 

62.  
hormonale klieren situeren, de werking en mogelijke stoornissen van enkele hormonen 
toelichten. 

Regeling van een hormonaal evenwicht (met 
terugkoppeling), zoals bijvoorbeeld 
bloedsuikergehalte, schildklierwerking 
Voorbeeld: diabetes, schildklierafwijking, 
dwerggroei,  
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SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

 Inspanningsproef om de relaties tussen stelsels aan te tonen 

 Regeling stofwisselingsreacties gebeurt voor een groot deel door tussenkomst van enzymen, hormonen. 

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

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

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

 Aan de hand van tabellen van klieren en hun hormonen, mogelijke stoornissen toelichten. 

 http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/t20090105_licht01 .  

 Enzymen in wasmiddelen, brochure te verkrijgen via VIB. 

MOGELIJKE PROEVEN 

 Microscopie van exocriene klieren ( speekselklier weefsel, huiddoorsnede voor zweet en talgklieren, alvleesklier). 

 Microscopie van endocriene klieren ( eilandjes van Langerhans, alvleesklier). 

 Microscopie van leverweefsel. 

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

MOGELIJKE INFORMATIEOPDRACHTEN 

 Hormonale stoornissen. 

 Slaapproblemen. 

 Gebruik van hormonale doping. 

 Diabetes: rol van insuline (geschiedenis van productieproces van vroeger tot nu, biotechnologie). 

  

http://www.bioplek.org/animaties/homeostase/eilandjesvl.html
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/t20090105_licht01
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4.8. Gedrag 

DECR. 
NR 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

11 

63.  

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

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

 
64.  

gedrag bij dieren observeren en kunnen aanduiden als aangeboren of aangeleerd 
gedrag. 

Leerlingenproef: dierengedrag 

D 
65.  

met voorbeelden illustreren wat inzichtshandelingen zijn. Inzichtshandelingen 

D 
66.  

toelichten dat bij menselijk gedrag ook normen en waarden een rol spelen.  Menselijk gedrag 
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SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

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

 Aangeboren gedrag in functie van. 

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

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

 Aangeleerd gedrag, met voorbeelden van: 

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

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

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

 Stereotiepe handelingen. 

 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, enz.)  

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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5. Algemene pedagogisch-didactische wenken 

5.1. 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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5.2. Overzicht van de leerstof in het leerplan 
Het volgende overzicht van de thema’s,  leerinhouden en concepten is bedoeld als richtlijn bij het 
opstellen van een jaarvorderingsplan, dat voor elke leraar verplicht is. De leraar is vrij zelf de volgorde 
van de lesonderwerpen vast te leggen. Het is de bedoeling aan de hand van veldwerk bij minstens drie 
verschillende biotopen, verschillende organismen te herkennen, determineren en benoemen. de 4 
verplichte leerlingenproeven worden gespreid over de graad. 

Hierbij dienen afspraken gemaakt te worden met de leraars van de beide leerjaren en uit het specifiek 
gedeelte zodat overlapping vermeden wordt. 

Thema Concepten Inhouden 

Organismen groeperen MO’s en Virussen  
classificatiesysteem 

Microscopische observatie 
Kenmerken van levende organismen 
(bouw, levensvoorwaarden 
voortplanting,…  

Grasland / heide 
(berm, weide, hooiland,…): 

Ongewervelden (deel) 
Gewervelden (deel) 
Bedektzadigen 

 bv. rondwormen, ringwormen,, 
… 

 bv. reptielen, vogels 

 bedektzadigen: kruidachtigen 

Aquatisch 
(kust, sloot, rivier,…): 

Ongewervelden (deel) 
Gewervelden (deel) 
Wieren 
plantenfysiologie 

Gewervelden (bv. amfibieën, vissen) 
Wieren 
Ongewervelden (bv. holtedieren, 
kreeftachtigen, …) 
Plantenfysiologie (bv. osmose, diffusie 
in brakwaterzones)        

Bos 
(loofbos, naaldbos, hakhout, ...) 

Ongewervelden (deel) 
Gewervelden (deel) 
Mossen, varens, 
zwammen 
Plantenanatomie 
ecologie 

Gewervelden (vb. zoogdieren, vogels)  
Ongewervelden ( insecten) 
Plantenanatomie (tot en met 
diktegroei) 
Mossen, varens, zwammen         
Naaktzadigen                 
C-stofcyclus 
Ecologische piramide 
Belang van bacteriën als saprofyt 

Prikkelbaarheid Zenuwen, hersenen, 
zintuig(en) 

Bouw en werking 
Bv. het oog, het oor, … 

Spieren en skelet Spieren & skelet Spieren een gewrichten 
Beenderen: groei, ontwikkeling, 
afwijkingen, … 

Coördinatie Hormonen 
Katabolisme en 
anabolysme 
Enzymen 

 

Gedrag Aangeleerd 
Aangeboren 

Bij mens en dier  
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5.3. 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… 
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5.4. 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 waardoor zij het verband tussen enerzijds de wetenschappen en anderzijds 
de contextgebieden (duurzaamheid, cultuur en maatschappij) leren aantonen. 

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

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

Om de informatievaardigheid van leerlingen te ontwikkelen is het noodzakelijk dat leerlingen 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. 
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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). 

Authenticiteit 
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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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