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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 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 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 in de eerste graad 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 leerling de noodzakelijke wetenschappelijke 
geletterdheid bij te brengen zodat hij als burger van morgen aangenaam kan leven en werken. 

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

De natuurwetenschappelijke kennis inzetten voor waarden zoals duurzaamheid, veiligheid en 
gezondheid is een belangrijk streefdoel van de leerplan natuurwetenschappen. 

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

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

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

Leerlingen voeren minimum één informatieopdracht  per graad, in elke module biologie, chemie  en 
fysica en aansluitend bij een contextgebied duurzaamheid, cultuur en maatschappij . 

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

Leerlingen verwerven inzicht in het belang van duurzaamheid bij het gebruik van grondstoffen en 
energiegebruik.  
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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. (ET11) 

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, economisch, ethisch en 
technisch vlak komt aan bod in thema’s zoals  

De informatieopdracht behandelt minstens één van de volgende contextgebieden. 

Duurzaamheid: 

 kunststoffen: isolatiemateriaal, coatings; 

 silicium in fotocellen; 

 PET en andere recycleerbare plastics; biodegradeerbare plastics; 

 duurzaam bouwen. 

 materiekringlopen (C-cyclus); 

 milieuvervuiling; 

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

 etc. … 

  
 
Cultuur: 

 carbonfiber in sportmateriaal; sportkleding; 

 cosmetica; 

 soorten verven en restauratie van schilderijen; 

 computers, smartphones,.  

 belang van natuurbehoud en ecologie; 

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

 
Maatschappij: 

 bijv. doos van Technopolis “time voor Nano”; 

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

 herkomst, toegankelijkheid en beperkte beschikbaarheid van grondstoffen (ertsen, olie, fracking, ...). 
het belang van kennis van micro-organismen voor gezondheid; 

het belang van technologische evolutie in functie van mens en gezondheid; 
Deze algemene doelen kunnen ook vakoverschrijdend of projectmatig gerealiseerd worden. 

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

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

Leerlingen voeren minimum twee  leerlingenproeven per graad zowel in de module  biologie, chemie  
als  fysica 

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 in het leerplan chemie fundamentele 
wetenschappelijke inzichten over stoffen. Bij het veilig en verantwoord omgaan met  stoffen leren 
leerlingen het belang van het lezen van etiketten en het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen 
kennen.  

Algemene doelstelling 4: Courante grootheden en SI – eenheden hanteren die voorkomen in 
leefwereldsituaties (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 natuurwetenschappen van de eerste graad noodzakelijk, zodat het duidelijk is 
welke deelvaardigheden van de natuurwetenschappelijke methode de leerlingen tijdens de eerste graad 
hebben geoefend. 

De uitdrukking  “Onder begeleiding illustreren…” betekent dat de leerlingen de proeven uitvoeren 
waarbij zij  de verschillende stappen van de wetenschappelijke methode bewust en stapsgewijze 
inoefenen onder leiding van de leraar. 

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.  In de eerste lessen wordt het labo verkend, worden de gevaren 
aangehaald en de te volgen veiligheidsprocedures overlopen. Een laboreglement is hiervoor een nuttig 
instrument. De leerlingen moeten het laboreglement kunnen raadplegen en toepassen.  De 
productetiketten moeten goed leesbaar en volledig zijn. De leerlingen kunnen de gevarensymbolen en 
P- en H-zinnen opzoeken of raadplegen, interpreteren en daar naar handelen. Een klasgroep van twintig 
leerlingen is voor de uitvoering van leerlingenproeven didactisch verantwoord en wat veiligheid betreft 
aanvaardbaar. 
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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). 

Bij het aanleren van de opmaak van een verslag kan eventueel een voorgedrukt werkblad ter 
ondersteuning worden gebruikt. Leerlingen leren zo onder begeleiding rapporteren in de vorm van een 
verslag. Bij de evaluatie van de leerlingenproef aandacht hebben voor verschillende vaardigheden en 
attitudes die bij uitvoering van de proef en het maken van het verslag aan bod komen: goede 
meetresultaten, nauwkeurigheid, respect voor het materiaal, samenwerking, uitvoeren van instructies, 
aandacht voor veiligheid en afvalverwerking ... 
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4. Leerplandoelstellingen en leerinhouden 

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

 het nummer van de eindterm natuurwetenschappen; 

 De uitvoering van  twee leerlingenproeven  per graad en in elke module  biologie, chemie  en fysica is verplicht. Andere proeven kunnen als demo-proef, 
klasproef of leerlingenproef worden uitgevoerd in de module Toegepaste natuurwetenschappen. 

 De uitvoering van  één informatieopdracht per graad en in elke module  biologie, chemie  en fysica is verplicht.  

 De leraar behandelt uit de module : Toegepaste natuurwetenschappen minimaal  acht thema’s naar keuze. 

 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.  

4.1. Module Biologie 

DECR. 
NR 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

Mens en milieu/ecologie en duurzaamheid 

11, 14 1.  
op het terrein organismen in hun habitat gericht waarnemen, determineren en 
beschrijven. 

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

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

Relatie tussen organismen en de abiotische 
factoren 

10, 11 3.  
de relatie leggen tussen de aanwezigheid van verontreinigende factoren en mogelijke 
invloeden ervan op een biotoop; 

verontreiniging van water of lucht  of bodem 

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

Voorbeelden van symbiose zoals parasitisme, 
commensalisme, mutualisme,… 
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10 5.  
aan de hand van een schema of tekening één materiekringloop in een ecosysteem 
beschrijven; 

koolstof-en/of  zuurstofkringloop 

Ademhaling en fotosynthese 

D 6.  
 enkele milieuproblemen in verband brengen met deze materiekringloop 

Voorbeelden van verstoringen: broeikaseffect, 
overbemesting, overbevissing,… 

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

Duurzame ontwikkeling, ecologische voetafdruk 

SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

 In de eerste graad komen reeds heel wat begrippen aan bod zoals biotische en abiotische factoren, voedselketen en –web… In overleg met de leraar van 
de eerste graad wordt in de tweede graad een andere biotoop gekozen; bos-, heide-, bodem-, marien, strand, waterbiotoop…Het is de bedoeling in de 
tweede graad hier dieper op in te gaan. Het determineren van en indelen in groepen op basis van morfologische kenmerken staat centraal. Het tijdstip van 
uitvoering van de biotoopstudie is vrij te bepalen door de leraar. Dit kan in combinatie met de overige doelstellingen van dit deel of losgekoppeld hiervan 
op een ander moment. 

 Afhankelijk van het milieu bepaalt de leerkracht welke abiotische factoren onderzocht zullen worden. Het werk gebeurt zoveel mogelijk op het terrein. Het 
meten van fysische en chemische eigenschappen mag geen doel op zich zijn maar zal leiden tot het leggen van relaties tussen deze factoren en de 
aangetroffen organismen. De leerlingen gebruiken hiervoor eenvoudige technieken: teststrookjes, test kits. De leerlingen voeren bij voorkeur de metingen 
zelf uit: dit stimuleert de belangstelling, vergroot de betrokkenheid en zet aan tot nauwkeurig werken. 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

MOGELIJKE PROEVEN 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Bezoek aan een waterzuiveringsstation. 

 Aan de hand van de gegevens op de website van de VMM nagaan welke evolutie de concentratie van een gegeven verontreinigende stof vertoont 
gedurende  een vooropgestelde periode 

 Aan de hand van de gegevens op de website van de VMM nagaan welke de gevolgen zijn voor mens en milieu van de aanwezigheid een gegeven 
verontreinigende stof 

 In groep en aan de hand van de gegevens op de website van de VMM als uitgangspunt, een voor de medeleerlingen begrijpbare uiteenzetting 
voorbereiden  en houden i.v.m. de verspreiding van zware metalen 

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

 meer informatie opzoeken over, tijdens de biotoopstudie, waargenomen organismen; 

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

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

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

  

http://www.mtl-cec.org/nl/educators/docenten.html
http://www.mtl-cec.org/
mailto:educatie@plannederland.nl
http://www.ikgeeflevenaanmijnplaneet.be/
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DECR. 
NR 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

Micro-organismen 

 

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

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

 

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

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

12, 14 
10.  

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

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

D 
11.  

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

 
12.  

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

11, 12 
13.  

het verband tussen levensvoorwaarden, voedselbederf en bewaartechnieken 
omschrijven; 

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

11 
14.  

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

10 
15.  

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

11 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Door middel van afbeeldingen kunnen de bouw van het virus, de verschillende besmettingswijzen en de mogelijke symptomen (o.a. zware vermoeidheid, 
aanhoudende koorts, vergroting van de lymfklieren, longinfecties, herpesbesmetting, huidtumoren, vermagering, dementie, verlamming) worden 
verduidelijkt; eventueel is hier mogelijkheid voor een informatieopdracht. 

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

 Bestrijding van virussen / vaccinaties kan hier aan bod komen. 
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MOGELIJKE PROEVEN 

 Voedselbederf vergelijken in verschillende omstandigheden  

 Bewaartechnieken: gehakt wordt bewaard m.b.v. volgende oplossingen: zout, suiker, alcohol en azijn en na enkele dagen worden de technieken 
geëvalueerd. 

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

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

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

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

 Enkele interessante proeven en korte filmpjes ivm bacteriën: http://www.microbiologie.info/ 

 http://vc01.netcon.nl/bac-vechten/  is een leuke afsluiter 

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

  

http://www.e-bug.eu/
http://www.microbiologie.info/
http://vc01.netcon.nl/bac-vechten/
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DECR. 
NR 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

Gedrag 

 
17.  

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

14 
18.  

het gedrag van dieren onderzoeken Leerlingenproef: dierengedrag  

D 
19.  

met voorbeelden illustreren wat inzichtshandelingen zijn.  Inzichtshandelingen  

D 
20.  

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

SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

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

 Aangeboren gedrag in functie van:  

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

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

 Aangeleerd gedrag, met voorbeelden van:  

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

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

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

 stereotiepe handelingen. 

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

 Menselijk gedrag bestaat uit aangeboren, aangeleerde gedragspatronen en inzichthandelingen. Dit kan aan de hand van voorbeelden worden geïllustreerd 
(o.a. sociaal gedrag, communicatie, voortplanting …). 
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MOGELIJKE PROEVEN 

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

 Voorkeur van pissebedden ten opzichte van een vochtgradiënt. 

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

 Gedrag van stekelbaarzen. 

 Poetsgedrag bij vliegen. 

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

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

 Verzamelen van voedsel door zeepokken. 

 Observatie van gedrag bij solitaire bijen. 
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DECR. 
NR 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

Prikkelbaarheid 

12, 14 
21.  

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

 
22.  

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

12 
23.  

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

 
24.  

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

 
25.  

bouw en functies van het zenuwstelsel toelichten; 
Bouw: Centraal, perifeer, 
Functies: animaal en autonoom  

 
26.  

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

Willekeurige bewegingen en reflexen  

D 

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

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

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

SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

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

 Men omschrijft een neuron eenvoudig als een grijze cel (cytoplasma en kern) met korte vertakte uitlopers (dendrieten) en met een lange, meestal witte, 
uitloper (zenuwvezel). Het uiteinde van de zenuwvezel is eveneens vertakt; elke vertakking eindigt in een klein blaasje. De cellichamen van de zenuwcellen 
liggen dikwijls gegroepeerd in zenuwknopen of ganglia. 
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 Aard van een impuls: men wijst op het verschil tussen een prikkel en een impuls; een impuls verplaatst zich in één richting van de aanvoerende korte 
uitloper over het cellichaam naar de afvoerende zenuwvezel. Deze verplaatsing geeft een zwakke elektrische stroom (actiestroom) die zich voortplant over 
het celmembraan. E 

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

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

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

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

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

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

 Autonoom zenuwstelsel: men omschrijft het autonoom zenuwstelsel als dat deel van het zenuwstelsel dat alle onbewuste activiteiten in het lichaam 
controleert. 

  



TSO – 2e graad – Specifiek gedeelte Sociale en technische wetenschappen  21 
AV/TV /Biologie/Chemie/Fysica/Toegepaste natuurwetenschappen/ (1e leerjaar: 6 lestijden/week, 2e leerjaar: 6 lestijden/week) 

DECR. 
NR 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

Spieren en skelet 

 
28.  

met voorbeelden aantonen dat beweging reacties op prikkels zijn; Leerlingenproef: onderzoek van reflexen  

 
29.  

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

Kenmerken en onderscheid hartspier, gladde 
spier en skeletspier 

14 

30.  
aan de hand van enkele bewegingen de voornaamste skeletspieren herkennen, 
benoemen en aanduiden;  de bouw van een spier omschrijven; 

enkele belangrijke spieren  
Bouw van skeletspier: spierbundel, spiervezel, 
spierfibrillen  
Leerlingenproef: bewegingsproef 

D 
31.  

invloed van levenswijze op de kwaliteit en ontwikkeling van de spier; 
Vb: Gebruik van anabole steroïden, 
sportbeoefening, gezonde voeding, correcte 
lichaamshouding, spierletsels, gewrichtsslijtage 

 

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

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

14 

33.  
samenstellende delen van botweefsel benoemen en aangeven waar deze voor dienen; 

Beencellen, (osteoblasten, -cyten en -clasten), 
organische (lijmstof) en anorganische stoffen 
(calcium- en fosfaatzouten, Mg, Na …) 
Leerlingenproef: samenstelling van het bot 

11 

34.  
invloeden van levenswijze op groei en ontwikkeling van beenderen en gewrichten 
beschrijven en illustreren met voorbeelden. 

voorbeelden zoals: voeding en vitaminen (vit. D - 
rachitis), sportbeoefening, geneeskunde (letsels), 
groeipijnen, correcte houding, osteoporose, 
scoliosis, lordosis, gebit, Gewrichtsslijtage 
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SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

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

 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. 

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

MOGELIJKE PROEVEN 

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

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

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

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

 Kippebout in zuur milieu (kalk afbreken) en kippebout in een vlam houden (collageen afbreken). 

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

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

  

http://www.zowerkthetlichaam.nl/694/sport-en-voeding/
http://www.bioplek.org/1klas/spieren/1klassamenstellingbotten.html
http://www.bioplek.org/1klas/spieren/1klasbuigspier.html
http://www.bioplek.org/1klas/spieren/1klasvingers.html
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DECR. 
NR 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

Regeling 

 

35.  

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

 

36.  

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

Exocriene klieren: vb. traanklieren, zweetklieren, 
spijsverteringsklieren  
Endocriene klieren: vb. hypothalamus, hypofyse, 
schildklier, bijnieren, eilandjes van Langerhans, 
gonaden  
Voorbeeld: vorming van adrenaline bij gevaar, 
zweten bij stress situaties, speekselvorming bij 
citroen 

 
37.  

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

D 
38.  

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

Werking van en regeling door hormonen 
Diabetes, te veel of te weinig schildklierhormoon, 
groeihormoon, adrenaline 
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SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

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

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

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

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

DECR. 
NR 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

Van mengsel tot zuivere stof 

2, 4 

39.  
aan de hand van concrete voorbeelden en op basis van stofeigenschappen mengsels en 
zuivere stoffen herkennen; 

Mengsel en zuivere stof, eigenschappen van 
enkele zuivere stoffen zoals smeltpunt, 
kookpunt, massadichtheid, kleur, hardheid,… 

1 

40.  
aan de hand van concrete voorbeelden soorten mengsels indelen;  

Homogeen, heterogeen 

Suspensie, emulsie, … 

11, 12, 
13, 14 

41.  
met eenvoudig materiaal enkele scheidingstechnieken veilig uitvoeren en het nut van 
deze technieken in het dagelijks leven aantonen; 

Leerlingenproef  : bv.   filtreren, sorteren, zeven, 
decanteren, destilleren, adsorberen, absorberen, 
extraheren, centrifugeren, kristalliseren, 

2 

42.  
aan de hand van voorbeelden uitleggen dat de oorsprong van een zuivere stof geen 
invloed heeft op haar eigenschappen; 

Eigenschappen van zuivere stoffen zoals bv. 
smaak, geur, kookpunt, kleur,… 

In een mengsel behoudt elke component zijn 
eigenschappen 

12 
43.  

bij het uitvoeren van experimenten de veiligheidsregels toepassen en de belangrijkste 
gevarensymbolen interpreteren. 

Veiligheid in het labo: symbolen, etiketten, 
persoonlijke beschermingsmaatregelen 
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SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

 In het vak natuurwetenschappen en technologische opvoeding in de 1ste 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. 

 Enkele mengsels die in het dagelijkse 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 ) 

 Voorbeelden  (4): rietsuiker en bietsuiker; CO2 uitstoot van wagens en CO2 in spuitwater en CO2 in adem.  

 Het onderscheid tussen stoffen zoals azijn, water, alcohol, ijzer, koper, zout, kristalsuiker, enz. is gebaseerd op chemische en fysische eigenschappen.  

 Opmerkingen over veiligheid: zie algemene doelstellingen. 

 Verantwoord omgaan met stoffen geldt zowel in het labo als in het dagelijkse leven. 

MOGELIJKE PROEVEN 

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

 Onderzoek naar zuiverheid van water door indamping: gedestilleerd water – kraantjeswater – kalkwater – zeewater – suikerwater - … 

 Extractie van olie uit pindanoten (extractie). 

 Extractie van pigmenten uit bladeren (extractie)  

 Koffie zetten (extractie en filtratie). 

 Kleurstoffen van stiften scheiden (chromatografie) 

 Destillatie van rode wijn kan als demo-experiment didactisch zeer waardevol zijn. Eventueel met de alcohol Grand Manier 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). 

 Proeven ivm mengsels: zeep maken, bruisballen maken, marsepein, truffels. 

MOGELIJKE INFORMATIEOPDRACHTEN 

 Bezoek aan een waterzuiveringsstation 

  

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

LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

Stoffen vormen andere stoffen 

 

44.  
aan de hand van voorbeelden aangeven dat stoffen door een reactie worden omgezet 
in stoffen met andere eigenschappen; 

Voorbeelden: 

verbrandingsreacties, gasontwikkelingsreactie, … 

 
45.  

aan de hand van voorbeelden beschrijven dat sommige stoffen verder ontleed kunnen 
worden;   

Samengestelde stoffen en enkelvoudige stoffen, 
begrip analyse, bv analyse van suiker, water, .. 

2 
46.  

aan de hand van voorbeelden beschrijven dat nieuwe stoffen kunnen ontstaan door 
reacties tussen andere stoffen; 

Begrip synthese, bv maken van keukenzout 

3 
47.  

een reactie voorstellen door een reactieschema waarbij de uitgangsstoffen worden 
omgezet in reactieproducten;  

Uitgangsstoffen  reactieproducten 

4, 9,10, 
12 

48.  
stofomzettingen herkennen als reacties die gepaard gaan met opnemen of afgeven van 
energie; 

Experimenten en duidelijke voorbeelden uit 
dagelijks leven 

endo- en exo-energetische stofomzettingen 

 
49.  

aan de hand van het deeltjesmodel het onderscheid maken tussen enkelvoudige en 
samengestelde stof. 

Enkelvoudige stof bestaat uit één element en 
samengestelde stoffen minstens uit 2 elementen 
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SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

 Stoffen die niet kunnen ontleed worden in andere stoffen noemt men enkelvoudige stoffen, stoffen die wel ontleed kunnen worden noemt men 
samengestelde stoffen( bv door elektrolyse van water ontstaat er waterstofgas en zuurstofgas). Hierbij kan gebruik gemaakt worden van het 
deeltjesmodel. 

 Als voorbeelden van reacties kunnen omzettingen van eetwaren gekozen worden (bijv. bakken en braden, zuur worden van melk en wijn, rijzen van deeg) 
alsook aantasting van metalen, uitharding van gips, verbrandingsreacties, roesten van fiets, ontkalken van koffiezet en reinigen van sanitair, hard worden 
van nagellak en haargel, ... 

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

 warmte, bv verbranding, hotpacks , handverwarmers,…, oplossen van NaOH in water (WC-ontstopper bereiden), oplossen van een muntje van 1, 2 of 5 
eurocent (koper) in salpeterzuur (trekkastNO2gas) 

 licht, bv light-stick;  

 elektrische energie, bv batterij; 

 kinetische energie: beweging. 

 Endo-energetische reacties omschrijven als reacties waarbij energie opgenomen wordt: bijv. coldpacks, oplossen van ammoniumnitraat in water. 

MOGELIJKE PROEVEN 

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

 Eenvoudige endo-energetische reactie: bijv ureum oplossen in  warm water, bakpoeder en huishoudazijn en de reactie tussen bariumhydroxide en 
ammoniumchloride. De temperatuur wordt gevolgd. 

 Eenvoudige exo-energetische reactie: bijv blussen van ongebluste kalk, de reactie tussen natriumhydroxide en waterstofchloride. De temperatuur wordt 
gevolgd. 

 Gasontwikkelingsreacties: verwarmen van bijv. bakpoeder, suiker, ammoniumchloride, oplossen van een bruistablet in water met CO2  ontwikkeling. 

 Synthesereactie van ijzer(poeder) met zwavel: aantonen met magneet dat er geen ijzermetaal meer is. (demoproef) 

MOGELIJKE INFORMATIEOPDRACHTEN 

 ICT opdracht: De verbranding van metalen zoals Mg en Al wordt toegepast in vuurwerk, hiervoor kan je terecht op stimulus.vub.ac.be 

 Verbranding van aardgas en andere fossiele brandstoffen: duurzaam omgaan met grondstoffen 
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DECR. 
NR 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

Bouwstenen ordenen 

 
50.  

enkele elementen voorstellen met symbolen en de symbolen herkennen; Symbolen, elementen  

 
51.  

de plaats van de elementen binnen het periodiek systeem in verband brengen met hun 
massa en eigenschappen; 

Stijgende massa, perioden, groepen, metalen en 
niet-metalen,  

11 
52.  

het voorkomen en toepassingen van enkele elementen illustreren aan de hand van 
voorbeelden uit het dagelijkse leven;  

Voorkomen en toepassingen van enkele 
elementen 

10 
53.  

aan de hand van literatuur en andere bronnen informatie opzoeken in verband met de 
beschikbaarheid en het duurzaam gebruik van de elementen. 

Bv duurzaam gebruik van grondstoffen, van 
sommige metalen, helium, … 

SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

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

 Naargelang de richting kan je enkele elementen kiezen.  

 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. 

 Waarneembare eigenschappen van metalen en niet-metalen zijn: aggregatietoestand bij kamertemperatuur, elektrische geleidbaarheid, warmtegeleiding, 
vervormbaarheid, kleur,  …Hierbij kunnen stoffen met speciale eigenschappen aan bod komen 

MOGELIJKE INFORMATIEOPDRACHTEN 

 Artikels uit de actualiteit over duurzaam omgaan met grondstoffen en metalen bespreken. tikels zoeken ivm 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. 
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DECR. 
NR 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

Kleiner dan een atoom 

 
54.  

het atoommodel van Rutherford-Bohr beschrijven; 
Kern met protonen en neutronen, elektronen op  
energieniveaus,  

12 
55.  

aan de hand van voorbeelden het begrip isotoop omschrijven;   
Bv: C14 methode, verrijkt uranium, deuterium en 
waterstof, chloor,… 

 
56.  

de samenstelling van een atoom afleiden uit het atoomnummer en nuclidemassa. 
Atoomnummer, aantal neutronen, protonen en 
elektronen 

SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

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

 Atomen zijn uiterst kleine deeltjes die bij een chemische reactie niet vernietigd worden. In de natuur komen 92 atoomsoorten (elementen) voor; ze 
verschillen in grootte en in massa.  

 Het atoommodel eindigt niet bij de neutronen en protonen, onderzoek naar nog meer fundamentelere bouwsteentjes gaat verder: LHC in het CERN. 

 De atoommassa’s zijn niet steeds gehele getallen, bv de atoommassa van 35,5 bij chloor wijst niet op het bestaan van halve neutronen in chloor maar op 
het bestaan van isotopen 

 Isotopen komen veelvuldig voor in de medische wereld: radio-isotopen bij kankerbestrijding, contrastvloeistof bij scanner, … 

MOGELIJKE PROEVEN 

 Vlamproeven met verschillende metaalzouten: de kleur van de vlam wordt bepaald door het metaal (energieniveau’s). Bv Li rode vlam, Cu groene vlam; Na 
oranje vlam, ….(in verband brengen met onderzoek van de samenstelling van de sterren) 
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DECR. 
NR 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

Deeltjes binden 

 
57.  

de elektronenconfiguratie van de eerste 20 elementen opstellen op basis van het 
aantal elektronen; 

Elektronenconfiguratie volgens Rutherford-Bohr 

 
58.  

het verband leggen tussen de elektronenconfiguratie en de plaats van een element in 
het periodiek systeem; 

Schillen, groepen en perioden 

 
59.  

het elektronenstippenmodel (Lewisnotatie) aan de hand  van  het periodiek systeem 
opstellen voor een aantal elementen; 

Elektronenstippenmodel 

 
60.  

vertrekkend vanuit de stabiliteit van edelgassen aantonen dat atomen streven naar 
een octetstructuur; 

Octetstructuur, vorming van ionen,  

12, 13, 
14, 1 61.  

vertrekkend vanuit een proef aantonen dat sommige stoffen bestaan uit ionen en 
andere uit moleculen; 

Leerlingenproef: elektrolyten en niet-
elektrolyten 

1 
62.  

beschrijven dat zouten bestaan uit positieve metaalionen en negatieve niet-
metaalionen verbonden door een ionbinding; 

Ionbinding, zout, neutralisatieregel, formule van 
binaire zouten 

1 
63.  

beschrijven dat moleculen bestaan uit niet-metaal atomen verbonden door een 
atoombinding of covalente binding; 

Atoombinding of covalente binding, formules van 
moleculen 

14 
64.  

beschrijven dat metalen bestaan uit positieve ionen en vrije elektronen. 
leerlingenproef: geleidbaarheid van metalen, 
metaalbinding 
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SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

 Aangeven dat elementen uit eenzelfde hoofdgroep dezelfde reacties vertonen, als gevolg van een analoge elektronenconfiguratie in de buitenste schil 
bezitten de elementen in een hoofdgroep gelijkaardige eigenschappen. 

 Aangeven dat de horizontale groeperingen periodes genoemd worden. 

 Helium kan je inademen (piepstemmetje) want is als edelgas niet reactief (effect op stembanden…?) het verhoogt enkel de trillingsfrequentie van de 
stembanden). Neon wordt gebruikt in TL lampen, ook argon heeft als edelgas toepassingen bij grote hitte zoals in argon lampen of bij laswerken. 

 Met behulp van een elektrisch geladen staaf het al of niet afbuigen van een vloeistofstraal (water, pentaan) in verband brengen met het polair of apolair 
karakter van molecuulverbindingen.  

 Dissociatie: steunend op het model van het ionkristal van keukenzout en het polair karakter van de watermolecule, het mechanisme afleiden van het 
oplossen van een ionverbinding. Het oplossen van NaCl in water kan mooi geïllustreerd worden aan de hand van applets. 

 Metalen hebben specifieke eigenschappen. Hierdoor worden ze al sinds de oertijd (kopertijd, bronstijd, ijzertijd) gebruikt in allerlei toepassingen: in 
kommen wegens hun vervormbaarheid, in wapens en gereedschappen wegens hun elasticiteit en hardheid, in sierraden wegens hun glans. Meer recent 
worden ze ook gebruikt in toepassingen waar hun goed geleidingsvermogen voor warmte en elektriciteit wordt benut. 

 De specifieke eigenschappen van metalen kunnen worden verklaard door de metaalbinding (goede geleiding, vervormbaarheid). 

 Het atomium stelt de eenheidscel voor van het metaalrooster van ijzer. 

MOGELIJKE PROEVEN 

 Keukenzout lost op in water en geleidt de stroom door de aanwezigheid van ionen, vast keukenzout daarentegen geleidt de stroom niet. Ethanol of suiker 
als voorbeeld van niet elektrolyt. Dijood lost op in pentaan maar deze oplossing geleidt de stroom niet. 
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DECR. 
NR 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

Stoffen en hun naam 

1 
65.  

door gebruik van indicatoren een oplossing karakteriseren als zuur, neutraal of basisch; Leerlingenproef: oplossingen indelen in zure, 
neutrale en basische oplossingen 

 
66.  

op basis van formules stoffen herkennen en onderbrengen in een gegeven classificatie; Eenvoudige classificatie: enkelvoudig of 
samengesteld; molecule of ionverbinding 

 

67.  
naam en formule schrijven van anorganische moleculen en ionverbindingen;  

Sterke en zwakke zuren 
Binaire en ternaire zuren 
Ammoniak 
Niet-metaal oxiden 
Binaire en ternaire zouten 
Hydroxiden  
Ammoniumzouten  
Metaaloxiden 

11 
68.  

enkele voorbeelden van moleculen en ionverbindingen en hun toepassingen geven; Toepassingen: huishoudproducten, 
geneesmiddelen, . 

D 
69.  

met behulp van een tabel de oplosbaarheid van zouten voorspellen; oplosbaarheidstabel 

 
70.  

aan de hand van voorbeelden uit het dagelijkse leven de pH-schaal van 0 tot 14 in 
verband brengen met zure, neutrale en basische oplossingen . 

Leerlingenproef: pH bepalen 
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SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

 Een indeling van chemische stoffen is steeds arbitrair. Daarom is een mogelijk indeling hieronder gegeven. Deze indeling kan aangepast worden en 
aangevuld met voorbeelden naargelang de studierichting.  

Samengestelde stoffen 

 (anorganische verbindingen) 

Moleculen Ionverbindingen 

andere Niet-
metaaloxide 

NM,O 

Zuren 
H,Z 

Zouten 
M,NM 

Hydroxiden 
M,OH 

Metaaloxiden 
M,O 

  Binaire zuren 
Ternaire 

zuren/oxozuren 

Binaire zouten 
Ternaire zouten 

*ammoniumzouten 

  

H2O 
NH3 

CO2 HCl 
H2SO4 

NaCl 
CaCO3 

NH4Cl 

NaOH CuO 

 Voorbeelden van samengestelde stoffen: waterstofchloride: verwijdering van cementresten, zwavelzuur: accu, natriumhydroxide : ontstopper van 
afvoerbuizen, ammoniak : ontvettingsmiddel, calciumhydroxide : bepleisteren van muren, natriumchloride : keukenzout, natriumwaterstofcarbonaat  
maagzout, calciumcarbonaat : krijt, marmer, gebluste en ongebluste kalk,.. 

 Uitgaan van ervaring van de leerlingen : huis-, tuin- en keukenmiddelen (of etiket) laten onderzoeken waarvan zij denken dat het zuren, zouten of basen 
zijn. 

 Voor de maagwerking is een zuur milieu nodig; zure oprispingen en maagtabletten. 

 De pH schaal beperken tot een schaal van 0 tot 14 met 7 als neutraal. Waar plaats je Coca-Cola, ontstopper, ammoniak, melk, maagzuur, spuitwater? (zie 
ook https://phet.colorado.edu/nl/simulation/ph-scale ) 

 Bereiding van een metaaloxide (basevormend oxide) en reactie met water:  

 Verbranden van Mg, MgO in water met fenolftaleïne: schaatsende natrium.  

 Verbranden van Na, idem 

 Na in reageerbuis met laagje pentaan bovenop water: dansende natrium (zelfde principe van de dansende rozijntjes) 

MOGELIJKE PROEVEN 

 Druppelproeven (indicatoren) 

 Met indicatoren (lakmoes, rode koolsap) oplossingen indelen in zure, neutrale en basische oplossingen (azijn, citroensap, water, keukenzoutopl., oplossing 
van maagzout, ontstopper...).Onderzoek naar het zuurgehalte van bv een maïskuil met behulp van lakmoespapier. (beiden door druk samenbrengen) 

 Bereiding van een metaaloxide (basevormend oxide) en reactie met water:  
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 Verbranden van Mg, MgO in water met fenolftaleïne: schaatsende natrium.  

 Verbranden van Na, idem 

 Na in reageerbuis met laagje pentaan bovenop water: dansende natrium (zelfde principe van de dansende rozijntjes) 

 Proefje van droogijs in zwak basische oplossing met indicator. 

 Onderzoek van zuur basisch karakter met enkele indicatoren: fenolftaleïne, methyloranje, broomthymolblauw,  universeelindicator.  

 pH-bepaling van oplossingen (dranken, cosmeticaproducten, onderhoudsproducten). rangschikken van zuur naar basisch aan de hand van pH-bepaling 
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DECR. 
NR 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

Reacties 

3 

71.  
aan de hand van voorbeelden uit het dagelijks leven verschillende soorten reacties 
herkennen en benoemen; 

Voorbeelden: via demo’s, leerlingenproef en/of 
multimedia 

Reacties: neerslagreactie, 
gasontwikkelingsreactie, verbrandingsreactie, 
redoxreactie, neutralisatiereactie, … 

3 

72.  
de symbolische voorstelling van een stofomzetting interpreteren. 

Een verbrandingsreactie, , neerslagreactie of 
neutralisatiereactie, … symbolisch voorstellen in 
een reactievergelijking met de juiste voorgetallen 

SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

 Duidelijk maken dat de voorgetallen het aantal moleculen of formule-eenheden in een reactie voorstellen. 

MOGELIJKE PROEVEN 

 Redoxreacties 

 Roesten van ijzer (nagels of ijzeren schuursponsje in water/lucht/olie en zoutoplossing brengen) 

 Rotten van bananen, citroensap op appel (link met biologie) 

 Koper in waterstofnitraat ijzeren nagel in oplossing brengen galvaniseren 

 Verdringingsreeks van de metalen: kwalitatief als illustratie 

 Zuurbasereacties en neutralisatiereacties 

 Azijn bij rodekool zorgt voor een rode kleur. 

 Ontstopper met keukenazijn 

 Ontstoppen van koffiemachine, zure regen op kalk,  

 Eierschalen en kippenpootjes  in zuur 

 Neerslagreacties 

 Bv via druppelproeven 

 Azijn in melk, melk en citroensap,  

 WC-ontstopper (NaOH)  en koper(2+) 
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4.3. Module Fysica 

DECR. 
NR 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

Het SI-eenhedenstelsel 

13 
73.  

het verschil tussen een grootheid en een eenheid verwoorden. Grootheid, eenheid 

13 
74.  

de hoofdgrootheden en SI- basiseenheden omschrijven. Hoofdgrootheden en SI-basiseenheden 

13 
75.  

de belangrijkste voorvoegsels omschrijven en gebruiken bij omzettingen tussen 
eenheden. 

Afgeleide eenheden, omzettingen 

13 
76.  

beduidende cijfers gebruiken bij de notatie van een meetresultaat of een berekening 
met meetresultaten. 

Beduidende cijfers 

SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

 Aandacht vestigen op het verschil tussen grootheden en eenheden met hun respectievelijke symbolen. Het verschil tussen grootheden en variabelen (x, y) 
uit de wiskunde aangeven. In de fysica hoort bij elk getal een eenheid en het getal is  een maatgetal van de grootheid. 

 Het is niet de bedoeling de wetenschappelijke definitie van de hoofdeenheden te bespreken. Bij de notatie van de waarde van een grootheid aandacht 
hebben voor de meetnauwkeurigheid van het meettoestel. Bij berekeningen met meetresultaten de vereenvoudigde regels voor beduidende cijfers 
gebruiken. Bij het maken van opgaven is het best het aantal beduidende cijfers van de gegevens tot drie te beperken. 

 Aandacht hebben voor de moeilijkheid die leerlingen hebben bij de omzetting van de decimale schrijfwijze van een tijdstip naar de schrijfwijze met uren en 
minuten en omgekeerd. De oefeningen van de omzettingen beperkt houden en vooral inoefenen tijdens de volgende hoofdstukken. 

 De noodzaak om voorvoegsels te gebruiken doordat het werkterrein van de fysica zich uitstrekt van de microscopisch kleine massa van een atoom tot het 
reusachtig grote heelal en van de zeer korte periode van een atoomklok tot de leeftijd van het heelal. 
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DECR. 
NR 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

Massadichtheid 

4, 13 
77.  

de massadichtheid van een stof als stofconstante verwoorden en berekenen. Massadichtheid 

4, 13, 
14 78.  

de massadichtheid van een vaste stof, vloeistof of gas bepalen en deze methode 
beschrijven. 

Leerlingenproef: Bepaling van de massadichtheid 
van een vaste stof, vloeistof of gas  

SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

 Laat de leerlingen het begrip dichtheid met een concreet voorbeeld op een eigen manier correct verwoorden en oefen in het omzetten van de eenheden.  

 Inzicht ontwikkelen in de grootteorde van de dichtheden en de massadichtheid van een stof in een tabel leren opzoeken. 

 Laat de leerlingen op een experimentele manier de stofconstante massadichtheid 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. 

 Breng de verschillende vaardigheden voor het uitvoeren van de proef stapsgewijze aan en besteed voldoende aandacht aan het maken van een grafische 
voorstelling. Geef hierbij aan dat we de punten van de grafiek niet punt per punt verbinden maar een rechte tekenen die zo goed mogelijk aansluit bij de 
punten. Breng de helling van de rechte in verband met de massadichtheid van de stof. 
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DECR. 
NR 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

Krachten 

5, 7 
79.  

het begrip kracht als fysische grootheid beschrijven en de effecten van een kracht 
illustreren. 

Kracht, effecten van een kracht 

5 
80.  

de informatie die een vectorvoorstelling bevat toelichten en de krachtvectoren op 
schaal tekenen. 

Vectorvoorstelling van een kracht 

5, 7 
81.  

krachten volgens dezelfde richting samenstellen. Resultante van krachten met dezelfde richting 

 
82.  

hoekmakende krachten samenstellen en ontbinden op grafische wijze.(D) Resultante van hoekmakende krachten (D) 

5 
83.  

de zwaartekracht op de massa van een voorwerp berekenen en de zwaarteveldsterkte 
verwoorden. 

Zwaartekracht, zwaarteveldsterkte 

 
84.  

het verband beschrijven tussen de vervorming van een elastisch systeem en de uit-
geoefende kracht en het verband grafisch voorstellen. (D) 

Veerkracht, veerconstante (D) 

 
85.  

de veerconstante van een veer experimenteel bepalen. (D) 
Leerlingenproef: bepaling van de veerconstante 
van een veer (D) 
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SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

 Het begrip kracht met verschillende voorbeelden illustreren en hierbij het onderscheid aangeven tussen een krachtwerking door contact en een 
krachtwerking op afstand. 

 De effecten van een kracht met praktische voorbeelden illustreren. 

 Bij de vectorvoorstelling de krachten tekenen met een krachtenschaal en duidelijk het verschil tussen een vectoriële grootheid en een niet-vectoriële 
grootheid aangeven. Besteed voldoende aandacht aan de positie van het aangrijpingspunt van de vector in de figuur. 

 Bij het samenstellen van krachten met dezelfde richting, zowel krachten met dezelfde zin als met tegengestelde zin samenstellen en hierbij een 
krachtenschaal gebruiken. 

 Bij de samenstelling van hoekmakende krachten kan de bepaling van de grootte van de resultante grafisch gebeuren met gebruik van een krachtenschaal 
en in het geval dat de krachten loodrecht op elkaar staan wiskundig. 

 Het begrip zwaarteveldsterkte invoeren waarbij een massa van één kilogram wordt aangetrokken met een kracht van 9,81 N. Verduidelijk het onderscheid 
tussen massa en gewicht. 

 Met de waarde van de veldsterkte g = 9,81 N/kg de zwaartekracht Fz op een voorwerp met een gegeven massa m berekenen, Fz = m g. 

 Bij bepaling van de grootte van de kracht leren de leerlingen met een dynamometer werken. 

  



TSO – 2e graad – Specifiek gedeelte Sociale en technische wetenschappen  41 
AV/TV /Biologie/Chemie/Fysica/Toegepaste natuurwetenschappen/ (1e leerjaar: 6 lestijden/week, 2e leerjaar: 6 lestijden/week) 

DECR. 
NR 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

Druk bij vaste stoffen en vloeistoffen 

6 

86.  
het begrip druk vanuit kracht en oppervlakte toelichten en de grootte ervan 
berekenen. 

Begrip druk bij vaste stoffen 

Eenheden: Pa, hPa, bar, mbar 

6, 13 
87.  

de grootteorde van druk met voorbeelden toelichten. Grootteorde van druk 

6, 13 
88.  

de druk in een vloeistof verklaren en de grootte van de vloeistofdruk berekenen. Hydrostatische druk 

6, 13 
89.  

de drukvoortplanting op een vloeistof beschrijven en een praktisch voorbeeld ervan 
omschrijven. 

Wet van Pascal 

SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

 Het is ook aangewezen om een grootteordeschaal van de druk te bespreken en te illustreren met voorbeelden. 

 De omzettingen van eenheden van druk inoefenen. De eenheid atm en mm-Hg druk zijn niet toegelaten technische eenheden. 

 Als context kan men verschillende voorbeelden bespreken waarbij een vergroting van het oppervlak een drukverkleining teweegbrengt of omgekeerd 
zoals: sneeuwschoenen, een nagelbed, gevolgen van een verkeersongeval (airbag, scherpe randen), … 

 Aandacht besteden aan het verschil tussen druk als niet- vectoriële grootheid (werkt in alle richtingen in een punt) en de kracht als vectoriële grootheid 
(loodrecht op een oppervlak). 

 De invloed van de atmosferische druk bespreken bij berekening van de totale druk in een vloeistof. 

 De krachtvergroting die ontstaat door drukvoortplanting in verband brengen met technische systemen zoals remsysteem van een auto, hydraulische 
persen, … 

 De technische context van verbonden vaten illustreren met voorbeelden zoals de watertoren, een peilglas, niveau van het grondwater, een sifon, … 
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DECR. 
NR 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

Kracht en beweging 

7, 13 

90.  
voor een eenparige rechtlijnige beweging de snelheid berekenen en deze beweging 
grafisch voorstellen. 

Eenparige rechtlijnige beweging  

Gemiddelde snelheid, ogenblikkelijke snelheid 

7, 13, 
14 91.  

bij een eenparige rechtlijnige beweging het verband tussen de verplaatsing en de 
tijdsduur experimenteel bepalen en de beweging grafisch voorstellen. 

Leerlingenproef: studie van de eenparige 
rechtlijnige beweging 

7 
92.  

de traagheidswet illustreren in enkele concrete situaties. Eerste wet van Newton 

7 
93.  

de krachtenvoorwaarde voor rust of eenparige rechtlijnige beweging toepassen. 
Voorwaarde voor rust of een eenparige recht-
lijnige beweging 

SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

 Als context bij ogenblikkelijke en gemiddelde snelheid is het nuttig deze snelheid te bespreken met voorbeelden zoals de snelheidsmeter in een auto, de 
functie van een flitspaal, de snelheid van een honderd meter loper, trajectcontrole. 

 De omzetting van de eenheden van snelheid (km/h en m/s) en het inzicht in de grafische voorstelling van de eenparige rechtlijnige beweging inoefenen. 

 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. 

 Verkeerveiligheid bespreken met voorbeelden zoals: veiligheidsgordels, reactieafstand, airbag, … 

 aandacht hebben voor mogelijke misvattingen rond kracht en beweging 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 

Arbeid en energie 

8, 13 
94.  

het begrip arbeid correct gebruiken en in concrete situaties omschrijven. Arbeid 

8 
95.  

de arbeid bij een constante kracht evenwijdig met de verplaatsing berekenen in een 
concrete situatie. 

Arbeid bij een constante kracht 

8 
96.  

het begrip vermogen beschrijven en in een concrete situatie berekenen. Vermogen 

13, 14 
97.  

experimenteel het vermogen van een leerling bepalen. 
Leerlingenproef: bepaling van het vermogen van 
een leerling 

8, 13 
98.  

de zwaarte-energie van een voorwerp omschrijven, de formule afleiden en toepassen 
in een concrete situatie. 

Potentiële energie in het zwaarteveld (zwaarte-
energie) 

8, 13 
99.  

de kinetische energie van een voorwerp omschrijven en berekenen. Kinetische energie (bewegingsenergie) 

8 
100.  

de behoudswet van energie formuleren en illustreren in concrete voorbeelden. Behoudswet van mechanische energie 

8 
101.  

in concrete situaties energieomzettingen beschrijven en het rendement berekenen. Rendement van een energieomzetting 

11 
102.  

het belang van duurzame energiebronnen en energiebesparing toelichten met 
praktische tips. 

Energie en duurzaamheid 
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SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

 Aandacht hebben voor mogelijke misvattingen rond energie en arbeid die leerlingen hebben opgebouwd in het dagelijks leven: 

 “Arbeid is verbonden aan een menselijk gevoel, zodat vermoeidheid overeenkomt met het verrichten van veel arbeid.”; 

 “Energie wordt zoals brandstof verbruikt in een toestel.” 

 Het verschil tussen arbeid en vermogen duidelijk aanbrengen en een grootteordeschaal van vermogen met voorbeelden illustreren. 

 Het is voldoende als de leerlingen de formules voor kinetische energie kwalitatief en kwantitatief kunnen hanteren. 

 De behoudswet van energie met voorbeelden (vallende knikker + warmtegevoelig papier) illustreren en verduidelijken dat de behoudswet geldt binnen 
“een afgesloten systeem”. 

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

 Mogelijke informatieopdracht: gebruik 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 
103.  

eigenschappen van belangrijke gebieden in het elektromagnetisch spectrum 
beschrijven en mogelijke bronnen van deze straling aangeven; 

Elektromagnetische golf, golflengte, frequentie, 
lichtsnelheid, elektromagnetisch spectrum. 

12 

104.  
de fysische eigenschappen van geluid zoals toonhoogte, geluidssterkte, toonklank 
verwoorden en illustreren met een voorbeeld; 

Geluidsgolven, geluidsbron, fysische 
eigenschappen: toonhoogte, geluidssterkte, 
toonklank 

12 
105.  

de geluidsterkte situeren op de decibelschaal en mogelijke invloeden van hoog 
geluidsniveau op de mens beschrijven; 

decibelschaal, decibelmeter, gevolgen van 
gehoorschade  

12 
106.  

beschermingsmaatregelen beschrijven om veilig en verantwoord om te gaan met 
straling en geluid; 

Gevaar en bescherming bij straling en geluid 

SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

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

 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 en toonklank van het geluid met proeven illustreren en aantonen dat het menselijk gehoor een bepaald frequentiebereik heeft van 
ongeveer 20 Hz tot 20000 Hz. Het gebruik van ultrasonore geluiden beschrijven in toepassingen zoals verwijderen van tandsteen, echografie bij 
zwangerschap, … 

 De snelheid van het geluid hangt af van de middenstof,  in lucht is de geluidsnelheid gelijk aan 340 m/s,  in helium is de snelheid veel hoger (965 m/s) wat 
het Mickey Mouse stem-effect geeft. 

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

 Mogelijke informatieopdracht i.v.m. beschermingsmaatregels EM-straling en geluid:  
Het gevaar van straling en geluid voor de mens hangt af van verschillende factoren zoals soort straling, soort toepassing, de intensiteit van de 
straling/geluid, de tijd van blootstelling aan straling/geluid. 
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Info i.v.m. gsm-straling: 

 Uitleggen dat gsm-straling een soort microgolfstraling is met frequentie 0,9 tot 1,8 GHz en onderlijnen dat gevaar van gsm-gebruik (wegens straling 
zendmast en telefoon) een erg complexe zaak is.  

 Bij gsm-gebruik gaat het grotendeels over drie soorten straling: de straling van de zendmast, de straling van het gsm-toestel, de (eventuele) straling van 
een WiFi-netwerk. 

 SAR-waarde: SAR staat voor Specific Absorption Ratio en de SAR-waarde geeft aan (in categorieën A, B, C, D, E) hoeveel stralingsenergie door het lichaam 
van de telefoongebruiker wordt geabsorbeerd. Hoewel er nog geen schadelijke effecten van gsm-gebruik zijn vastgesteld, is het toch steeds beter een 
toestel met een lage SAR-waarde aan te schaffen. De maximaal toegelaten SAR-waarde bedraagt 2 W/kg, maar er zijn ook toestellen van minder dan 0,2 
W/kg. 

 WiFi (wireless fidelity) is elektromagnetische straling, die werkt op de radiofrequentie van de 2,4- en/of 5,0GHz-band. Van deze elektromagnetische 
straling is, in tegenstelling tot bijvoorbeeld UV-straling) niet aangetoond dat dit veranderingen in ons DNA teweeg brengt. Meer informatie op 
http://www.beperkdestraling.org/index.php?option=com_content&id=49:draadloos-internet-wifi&catid=35&Itemid=53   

 1G, 2G, 3G, 4G. De technische aspecten voor het draadloos communiceren (gesprek, sms'en en data) vind je hier: http://www.lne.be/themas/milieu-en-
gezondheid/zendantennes/gsm-umts-4g  

 
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   

 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  

  

http://www.beperkdestraling.org/index.php?option=com_content&id=49:draadloos-internet-wifi&catid=35&Itemid=53
http://www.lne.be/themas/milieu-en-gezondheid/zendantennes/gsm-umts-4g
http://www.lne.be/themas/milieu-en-gezondheid/zendantennes/gsm-umts-4g
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 

Faseovergangen 

4 

107.  
het smelten en stollen van een stof met het deeltjesmodel verklaren. 

Smelten en stollen 

Smeltpunt, stolpunt 

4 
108.  

Het begrip specifieke smeltingswarmte omschrijven en in verband brengen met de 
smeltlijn. 

Specifieke smeltingswarmte 

4 
109.  

de verandering van het volume en de dichtheid bij smelten en stollen beschrijven. 
Verandering van volume en dichtheid bij het 
smelten en stollen 

4 
110.  

verdampen en condenseren van een stof met het deeltjesmodel verklaren. Verdampen en condenseren 

4 
111.  

het kookverschijnsel beschrijven en warmte-uitwisseling toelichten. Kookverschijnsel, kookpunt 

 
112.  

Sublimeren van een stof met het deeltjesmodel verklaren.(D) Sublimeren(D) 

SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

 Tijdens het eerste leerjaar van de eerste graad hebben de leerlingen in het vak natuurwetenschappen kennis gemaakt met faseovergangen. Volgende 
leerplandoelstellingen zijn aan bod gekomen:  

 het deeltjesmodel in verband brengen met faseovergangen; 

 de warmte-uitwisseling tijdens de faseovergang beschrijven; 

 het temperatuursverloop van een faseovergang bepalen en grafisch voorstellen; 

 de uitzetting van een vaste stof, vloeistof en een gas verklaren steunend op het deeltjesmodel en met voorbeelden illustreren. 

 Het begrip specifieke smeltingswarmte kwalitatief en kwantitatief hanteren. 

 Verschijnselen bij smelten en stollen zoals volumeverandering, onderkoeling, smeltpuntverlaging uitvoerig illustreren met proeven en voorbeelden uit het 
dagelijks leven. 

 Het kookverschijnsel en koken bij verhoogde of verlaagde druk illustreren met voorbeelden uit het dagelijks leven zoals een snelkookpan. 

 Het sublimatieverschijnsel illustreren met voorbeelden uit onze leefwereld. 
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4.4. Module Toegepaste natuurwetenschappen 
Leerlingen volgen naast de  modules: biologie, chemie en fysica ook de module Toegepaste natuurwetenschappen. In  deze module worden er aansluitend bij 
de vakspecifieke  leer inhouden  en bij de  hierna volgende  thema’s  leerlingenproeven, oefeningen, informatieopdrachten  en geïntegreerde opdrachten 
uitgevoerd.  

Er wordt verwacht om minimaal acht thema’s in de tweede graad te behandelen en hierbij het leren onderzoeken en het leren omgaan informatie te 
stimuleren door de uitvoering van leerlingenproeven, informatieopdrachten en geïntegreerde opdrachten.  

Met geïntegreerde opdrachten verstaan we een beperkt onderzoek onder begeleiding uitvoeren met als doel de theoretische kennis te verdiepen en de 
onderzoeks- en informatievaardigheden te ontwikkelen. Deze opdrachten bij voorkeur uitvoeren in een voor de leerlingen herkenbare en betekenisvolle 
context 

Zo worden er in de tweede graad minimaal drie geïntegreerde opdrachten uitgewerkt. Bij elk thema zijn specifieke doelstellingen geformuleerd. 

De realisatie van deze doelen zo veel mogelijk in combinatie met de onderstaande, algemene  doelstellingen nastreven. 

De leerlingen kunnen: 

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

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

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

 informatie verwerven en selecteren uit schriftelijke, mondelinge, audiovisuele of digitale bronnen;  

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

 de bekomen informatie schematiseren, structureren en taalkundig correct rapporteren. 
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DECR. 
NR 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

Biodiversiteit 

 

113.  
de relatie leggen tussen de biodiversiteit en de verstoring van het systeem. 

Biodiversiteit, biologisch evenwicht 

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

 
114.  

oplossingen voorstellen om de diversiteit te herstellen en op peil te houden.  
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SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

 Belang van de biodiversiteit omschrijven. 

 Biodiversiteit in de België en de rest van de Europa/wereld 

 Verstoring 

 Oorzaken: invoeren van exoten, overbevissing, gebruik van pesticiden, klimaatsverandering, (het is niet de bedoeling het broeikaseffect te bespreken), 
monoculturen, plastieksoep in de oceanen, hormonale vervuiling op zoetwatervissen, smog, e.a. 

 Gevolgen: biologisch evenwicht verdwijnt, uitsterving van soorten, pesticideresidu’s bij vogels, plastiek-vissen, sardienen in de noordzee (opwarming 
van het water), verschuiving habitats e.a. 

 Oplossingen: biolandbouw, biologische bestrijding, ecoducten, drieslagstelsel, permacultuur, anti-erosiemaatregelen. 

 Oplossingen op kleine schaal kunnen maatregelen zijn die op schoolniveau kunnen genomen worden.  Bv Planten van inheemse bomen en/of struiken, 
vlindertuin, composthoop, reservaatje, poel… 

 Experimenten 

 Inventaris fauna en flora  

 Onderzoek biodiversiteit in de buurt van de school 

 Onderzoek van huidmondjes 

 Studie van een lokaal milieuprobleem 

 Bronnen: 

 gegevens op de website van de VMM  (nagaan welke evolutie de concentratie van een gegeven verontreinigende stof vertoont gedurende  een 
vooropgestelde periode) 

 Vlaams Instituut voor de Zee (www.vliz.be) 

 www.planeetzee.be 

 Over de klimaatverandering, oorzaken, oplossingen en gevolgen voor levende wezens. 

 www.climatechallenge.be (WWF),  

 www.climatechange.be  

 Fijn stof, ozon, hormonale stoffen in het water, WIFI, gsm… 

 Vlaams Medisch Milieukundig Netwerk / www.mmk.be  

 Intergewestelijke Cel voor Leefmilieu www.irceline.be  

  

http://www.climatechallenge.be/
http://www.climatechange.be/
http://www.mmk.be/
http://www.irceline.be/
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DECR. 
NR 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

Invertebraten in onze leefwereld 

 
115.  

het belang van invertebraten duiden.  Voeding, economie, gezondheid, landbouw 

 
116.  

ziekten en schade veroorzaakt door invertebraten beschrijven  

 
117.  

besmetting, preventie en therapie in verband met parasitaire invertebraten uitleggen  

SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

 Voeding: meelwormen, wormen, sprinkhanen, kevers, garnalen, mosselen, kwallen en zeeëgels en andere. 

 Economisch: bijen (honing), zijderups (zijde), mosselen, bysysdraden (handschoenen) en andere. 

 Medisch gebruik: spinrag (hechtzijde), bloedzuigers, maden (doorligwonden verzorgen) en andere. 

 Biologische bestrijdingsmiddelen: roofmijten, roestmijten, lieveheersbeestjes, sluipwespen, inzetten van natuurlijke vijanden in land- en tuinbouw, gebruik 
van feromonentechniek,  . 

 Ziekten: lintworm, spoelworm, ziekte van Lyme, aarsmaden, hoofdluizen,  allergieën aan insectenbeten, en andere. 

 Schade: vraat, processierups, bladluizen, mieren 
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DECR. 
NR 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

Zintuigen 

 

118.  
aan de hand van experimenten de bouw en werking van één of meerdere zintuigen 
beschrijven.  

Bouw en werking  van een zintuig, bv het oog, 
het oor, de neus… 

Leerlingenproef:  dissectie van een zintuig, 
zintuigproeven 

 
119.  

de gevolgen van enkele schadelijke invloeden op de verschillende zintuigen 
beschrijven. 

 

 
120.  

beschermingsmaatregelen beschrijven om veilig om te gaan met schadelijke stimuli.  

SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

 Deze module kan als uitbreidingsmodule worden opgenomen bij zintuigen (module biologie) of samen met de module optica (het oog) of straling en geluid 
(het oor) verwerkt worden tot één grote geïntegreerde opdracht.  

 Bespreken van gehoor, evenwicht, zicht, smaak, huid of reuk, de bouw kan ondersteund worden door een dissectie van een koe-oog of varkensoor 
Sneeuwblindheid, blijvende oogschade door laserstralen, uv-straling en het oog, alcohol en oog (wodka via het oog binnengieten om vlugger dronken te 
worden) 

 Lawaai en gehoorschade, tinnitus 

 Zonnebrand, brandwonden 

 Geneesmiddelen en smaakvermindering bij veroudering 

 Reukschade door snuiven (speed e.a.), door chemische stoffen 

 Preventie en Beschermingsmaatregelen: zonnemelk, zonnebril, oordopjes 

 Gezichtszintuig: 

 aantonen van de pupilreflex 

 aantonen van de diafragmawerking van de pupil 

 zichtbaar maken van de gele vlek 

 aantonen van de blinde vlek 

 bepalen van het nabijheidspunt 
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 aantonen dat het beeld dat het netvlies prikkelt omgekeerd wordt waargenomen 

 aantonen dat netvliesbeeld en hersenbeeld in tegenovergestelde richting bewegen 

 aantonen dat in beide ogen niet hetzelfde beeld gevormd wordt 

 aantonen van het dominerend oog 

 aantonen dat in de hersenen de impulsen van uit beide ogen tot één waarneming samengevoegd worden 

 aantonen dat dieptezicht ontstaat door kijken met twee ogen 

 aantonen dat dubbelzien een gevolg is van de binoculaire waarneming 

 aantonen dat de kegeltjes slechts werkzaam zijn bij helder licht 

 aantonen dat slechts het gebied van de gele vlek kleurgevoelig is 

 aantonen dat de zones die gevoelig zijn voor een bepaalde kleur niet even groot zijn 

 aantonen van de adaptatie van de kegeltjes aan de hoeveelheid licht 

 aantonen van negatieve nabeelden 

 aantonen van positieve nabeelden 

 onderzoek i.v.m. visuele illusies met dubbelzinnige figuren en van visuele illusies met beeldvervorming 

 Gehoorzintuiq: 

 aantonen dat een middenstof nodig is voor de voortplanting van het geluid 

 aantonen dat het geluid zich als trilling door de lucht voortplant 

 aantonen van het belang van de oorschelp 

 aantonen dat het bepalen van de richting waaruit een geluid komt binauraal gebeurt 

 lokaliseren van een geluidsbron steunend op het wegverschil 

 aantonen dat het gehoor samenklanken kan analyseren 

 aantonen dat bij het communiceren oog en oor samenwerken om te verstaan 
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DECR. 
NR 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

Sport en gezondheid 

 

121.  
 een sportieve levensstijl in verband brengen met  enkele parameters 

Parameters:  

vitale capaciteit, ademhalingsfrequentie, 
herstelindex,  hartslag, verzuring 

 
122.  

 het gebruik van farmaca en speciale voeding kritisch  beoordelen 
Bijvoorbeeld doping, shakes, diëten, 
voedingssupplementen, energiedranken …. 

SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

 

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

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

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

 Is topsport gezond? 

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

 Invloed van roken op de gezondheid, gebruik makend van literatuurgegevens en van informatie van het Internet 

 Verteringsproeven: inwerking van speeksel op zetmeel, van pepsine op eiwitten en van pancreaslipase op lipiden 

 Aantonen van de emulgerende werking van gal; nagaan van de invloed op de verteringssnelheid van lipiden 

 Proefondervindelijk aantonen van de invloed van pH en/of temperatuur op de werking van verteringsenzymen 
Studie van een micropreparaat van de doorsnede van de dunne darm, van een darmvlok en van longweefsel 
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DECR. 
NR 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

Druk bij vaste stoffen en vloeistoffen 

 

123.  
het begrip druk bij vaste stoffen, vloeistoffen of gassen  inzichtelijk gebruiken bij de 
beschrijving van technische toepassingen. 

Druk en eenheden bij vaste stoffen 

Vloeistofdruk en voortplanting van druk 

 
124.  

technische toepassingen i.v.m. druk bij vloeistoffen zoals de hevel, de hydraulische 
pers en de werking van pompen beschrijven. 

Technische toepassingen 

SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

 Technische toepassingen bij vaste stoffen: 

 Sneeuwschoenen, schaatsen, ski 

 Injectienaalden 

 matrassen om doorligwonden te voorkomen, spijkerbed 

 Veiligheidsvoorzieningen in een auto: airbag, geen scherpe randen, … 

 Technische toepassingen bij vloeistoffen 

 Hevel 

 Hydraulische pers: bv remsysteem bij een auto 

 Werking van een pomp 

 Watertoren 

 Werking van sifon 

 Duiken 

 Technische toepassingen bij gassen 

 Snelkookpan 

 Druk in een ballon 

 Hete luchtballon 

 Afsluiten van  steriliseer bokalen of confituurpotten 
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DECR. 
NR 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

Licht – optische toestellen 

 
125.  

wetten van terugkaatsing herkennen en de stralengang beschrijven bij vlakke spiegels Terugkaatsing bij vlakke spiegel 

 
126.  

wetten van  breking herkennen en de stralengang beschrijven in optische toestellen  Breking bij  prisma, lens 

SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

Terugkaatsing 

 Technische toepassingen bij terugkaatsing: 

 Reflecterende materialen voor veiligheid in het verkeer 

 Soorten spiegels in de auto , de winkel, … 

 Experimenteel onderzoek met de camera obscura 

 Experimenteel onderzoek van de wetten van de terugkaatsing 
Breking 

 Technische toepassingen  

 Gebruik van  loep, microscoop 

 Bril, ooglens, oogcorrecties 

 Totale terugkaatsing bij lichtgeleiders, endoscopie, … 

 Sterkte van een lens 

 Experimenteel onderzoek van  de stralengang bij breking 

 Experimenteel onderzoek van de dubbel bolle lens 
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DECR. 
NR 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

Warmte 

 

127.  
het begrip warmtecapaciteit en soortelijke warmtecapaciteit verwoorden en in 
eenvoudige situaties gebruiken. 

Warmtecapaciteit,  

soortelijke warmtecapaciteit 

 
128.  

technische toepassingen i.v.m. warmtetransport beschrijven 
Warmtetransport door geleiding, convectie en 
straling 

SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

 Aandacht hebben voor mogelijke misvattingen over warmte en temperatuur die leerlingen hebben opgebouwd in het dagelijks leven:  

 “Warmte is een soort onzichtbare stof die de kamer binnenkomt.”; 

 “Warmte en temperatuur zijn hetzelfde.” 

 Soortelijke warmtecapaciteit: 

 Technische toepassingen  

 Soortelijke  warmtecapaciteit van verschillende stoffen opzoeken en hanteren 

 Warmtecapaciteit van voorwerpen vergelijken 

 Als context voor de begrippen specifieke warmtecapaciteit is het nuttig de grootteorde te bespreken en in verband hiermee het belang van water 
beschrijven als middel om warmte te vervoeren en ook om de invloed van de zee op het klimaat te verduidelijken. 

 Mogelijke toepassingen: bain-marie, verwarmingstechnieken in huis, land- en zeeklimaat,.. 

 Verwarming van zwembaden 

 Warmtestroom bepalen van het zonlicht met zwarte doos en thermometer 

 Experimentele bepaling van de soortelijke warmtecapaciteit van een stof 

 Warmtetransport: 

 Technische toepassingen  

 Isolatiematerialen en technieken  

 Warmtetransport bij weersverschijnselen 

 Broeikaseffect, serre-effect 

 Experimenten in verband met warmtetransport 
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DECR. 
NR 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

Kracht en moment 

 
129.  

het zwaartepunt omschrijven en de invloed van de positie van het zwaartepunt op het 
evenwicht beschrijven. 

Zwaartepunt, soorten evenwichten 

 
130.  

de momentenstelling toepassen in concrete situaties Momentenstelling, soorten hefbomen 

SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

 Evenwicht 

 Balletdanser 

 Koordanser 

 Evenwichtsorgaan(ampulla-orgaan, statoliet-orgaan) 

 Deze module kan gekoppeld worden aan zintuigen (het oor). 

 Het moment van kracht en de momentenstelling zoveel mogelijk illustreren met voorbeelden van hefbomen bij gebruikstoestellen en  in het menselijk 
lichaam(aanhechtingspunten van spieren). 

 Stand van de drie gehoorbeentjes voor de versterking van het geluid 
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DECR. 
NR 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

Concentratie 

 

131.  
een oplossing met een bepaalde concentratie maken 

Kolven, maatglazen, pipetten, erlenmeyers, 
maatbekers 
Verdunningsreeks en omzettingen 

 
132.  

  mol bereken en gebruiken   Mol,  molaire massa, atoommassa 

 

133.  
de concentratie van een oplossing  in verschillende eenheden uitdrukken 

g/l, mg/l, massa%, vol%, promille, ppm 

Lethale dosis (LD50), no-effect level, … 

Effect van stoffen op organismen en milieu 

 

134.  
de concentratie van een stof in verband brengen met het effect op een organisme. 

Lethale dosis (LD50), no-effect level, … 

Effect van stoffen op organismen en milieu 

SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

 Etiketten lezen en interpreteren van bv onderhoudsproducten,  dranken en eetwaren,  

 Dosering en aard van giftigheid opzoeken en de daartoe nodige symbolen lezen en interpreteren;  

 De promille berekening van alcohol in het bloed 

 Teveel water kan leiden tot watervergiftiging 

 In verband met sport-doping is het belangrijk een inschatting te kunnen maken van de kleine hoeveelheden waarover men spreekt. 

 Wijzen op de gevaren en gevolgen van overdadig gebruik van alcohol, medicijnen, zout in voeding, … 

 Wijzen op gevolgen van de concentratie van fijn stof in de lucht en polluenten op de gezondheid 

 Verdunningsreeks maken  (homeopathie) 

 Concentratie van suiker in coca-cola en cola-light (dichtheid) 

 Concentratie van zout in water. (dichtheid) 

 Verzamelen van verpakkingen en bijsluiters van pesticiden (herbiciden, bacteriociden, fungiciden, insecticiden, ...); onderzoek naar samenstelling, werking, 
nevenwerkingen, mogelijke gevaren voor mens en milieu 
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DECR. 
NR 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

Water 

 

135.  
de verschillende stappen van een chemische analyse  van oppervlaktewater uitvoeren 
en met een voorbeeld illustreren 

chemische analyse: nemen van een 
representatief staal 

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

 

136.  
de chemische  en de fysische parameters in verband brengen met de biologische 
kwaliteit van oppervlaktewater  

fysische kenmerken: licht, temperatuur, 
helderheid 

Biologische analyse: BBI,COD 

SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

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

 Zoet en zoutwater biotoop 

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

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

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

 Eutrofiering, nitraten in grondwater 

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

 Effecten van waterverontreiniging op het groeiproces van eendekroos 

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

 Biologische zelfreiniging 

  

http://www.vmw.be/
http://www.biwm.be/nl/activity/tailfer.shtml
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DECR. 
NR 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

Kunststoffen 

 
137.  

een polymeer omschrijven als een aaneenschakeling van identieke moleculen; Alkanen, alkenen en polymeren (naam en 
formule beperkt) 
Poly-etheen (PE) met chloridePVC 
(polyvinylchloride)  
Teflon (tetrafluoretheen) 
Polypropeen 
Polystyreen  
Biopolymeren. 
Eigenschappen van kunststoffen (dichtheid, 
hardheid, krasbaarheid, transparantie, 
hittebestendig 

 
138.  

enkele eigenschappen van kunststoffen onderzoeken; 

 

139.  
met voorbeelden socio-economische gevolgen van het gebruik van kunststoffen 
illustreren; 

SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

 Hiervoor kan je bv de doos ‘de zaak poly meer’ gebruiken of andere educatieve koffers;  

 Onderverdeling thermoharders, thermoplasten, elastomeren, hydrogels 

 Toegankelijkheid (lage kostprijs, grootschalige productie, diversiteit) van kleding, sportmaterialen, auto-onderdelen 

 Gebruiksvriendelijke materialen (lichte materialen, aanpasbare vorm, kleur) 

 Ecologisch aspect en belang van recycleren / hergebruiken  (een schitterende film over het gevaar van plastiek en dus het belang van recyclering: the 
mermaids´ tears: oceans of plastic) 

 Discussie ivm implantaten, ftalaten als weekmaker in kunststoffen, 

 Hier zijn onderzoeks- en/of informatieopdrachten aangewezen 

 Op schooltv.nl zijn toffe video’s ivm plastic terug te vinden 

 Proef: Een kunststof/plastic maken uit aardappelzetmeel (http://www.schooltv.nl/no_cache/video/crid/20040115_plastic01/) 

 Proef: Identificatie van kunststoffen aan de hand van eigenschappen  

  

http://www.schooltv.nl/no_cache/video/crid/20040115_plastic01/
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DECR. 
NR 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

Actualiteit 

 
140.  

actuele natuurwetenschappelijke thema’s benaderen binnen een maatschappelijke 
context 

 Actuele natuurwetenschappelijke thema’s 

SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

 Informatieopdrachten ivm actuele natuurwetenschappelijke thema’s 

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

 Naast het inspelen op de actualiteit kunnen hier sociale, ecologische, ethische, en andere gevolgen van toepassingen in de natuurwetenschappen aan bod 
komen. 

 De rol van de natuurwetenschappen in de maatschappij en de gevolgen van wetenschappelijke  toepassingen, zoals bv biotechnologie, milieubeheer, 
afvalverwerking, volksgezondheid… Zie interessante 5-delige docureeks :The genius of design (Canvas) 
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5. Algemene pedagogisch-didactische wenken 

5.1. Wenken bij de uitvoering van het leerplan 
Het leerplan kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. De leraars natuurwetenschappen 
werken best samen om tot een evenwichtige verdeling van de lestijden te komen. Een mogelijke 
verdeling  van de lestijden  van het leerplan is: 

Derde leerjaar 1 uur biologie 1 uur chemie 1 uur fysica 3u Toeg NW 

Vierde leerjaar 1 uur biologie 1 uur chemie 1 uur fysica 3u Toeg NW 

 

Andere verdelingen van het lestijdenpakket van het leerplan natuurwetenschappen zijn ook mogelijk. 

Het is aangewezen om de modules Toegepaste natuurwetenschappen als één geheel te behouden 
waarbij de leraar vooral de ontwikkeling van de informatie- en onderzoeksvaardigheden nastreeft. De 
module bevat  veel keuzemogelijkheden zodat de leraar de onderwerpen kan behandelen binnen de 
interessegebieden van de leerlingen en nauw aansluitend bij de actualiteit.  

De evaluatie van  de module Toegepaste natuurwetenschappen  gebeurt best door permanente 
evaluatie. 

5.2. 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; 
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 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. 

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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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. 

Bronnen 

BERBEN, M. & VAN TEESELING, M, Differentiëren is te leren. Omgaan met verschillen in het voortgezet 
onderwijs., CPS Onderwijsontwikkeling en advies, Amersfoort, 2014 

COUBERGS, C., Struyven, K., Engels, N., COOLS, W. & DE MARTELAER, K., Binnenklasdifferentiatie. 
Leerkansen voor alle leerlingen., Acco, Leuven, 2013 

COUBERGS, C. & STRUYVEN, K., Zomerdriedaagse. Verschillen als troef., Brussel, 1-3 juli 2014 

HARRE, K., SMEYERS, L. & VANHOOF, J., Evaluatiepraktijk op school. 10 pijlers voor een kwaliteitsvolle 
leerlingenevaluatie., Politeia nv, 2014 

HATTIE, J., Leren zichtbaar maken., Abimo, 2013 

Steunpunt Diversiteit en Leren, Evalueren om te leren. Document geraadpleegd op 19/11/2014: 
http://www.diversiteitenleren.be/sites/default/files/Evalueren_om_te_leren_0.pdf  

http://www.diversiteitenleren.be/sites/default/files/Evalueren_om_te_leren_0.pdf


TSO – 2e graad – Specifiek gedeelte Sociale en technische wetenschappen 70 
AV/TV /Biologie/Chemie/Fysica/Toegepaste natuurwetenschappen/ (1e leerjaar: 6 lestijden/week, 2e leerjaar: 6 
lestijden/week) 

 

7 Bibliografie 

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

 


