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1. Visie 

Wetenschappen voor de burger van morgen 

Het vak natuurwetenschappen leent er zich toe om aan het Pedagogisch Project van het GO! Onderwijs 
van de Vlaamse Gemeenschap te geven. Centraal in het PPGO staan immers: de bekommernis om de 
ontwikkeling van de totale persoonlijkheid enerzijds en de 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. 

Dat sluit nauw aan bij het leerplan natuurwetenschappen dat streeft naar de noodzakelijke 
wetenschappelijke geletterdheid zodat de leerling 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 het leerplan natuurwetenschappen. Omgekeerd hebben 
waarden en opvattingen die in de samenleving leven ook een invloed op de wetenschappen en op hun 
ontwikkeling. 

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

 wetenschappen als middel om toestanden en verschijnselen uit de dagelijkse ervaringswereld te 
verklaren. Hier gaat het om het leggen van de verbinding tussen praktische toepassingen uit het 
dagelijkse leven en natuurwetenschappelijke kennis; 

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

 wetenschappen als middel om via 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. 

 
Visie op het leerplan 

Dit leerplan omvat een basisgedeelte dat de eindtermen natuurwetenschappen derde graad voor TSO 
en KSO omvat en een keuzegedeelte dat bestaat uit verschillende biologische concepten toegepast op 
de verschillende studierichtingen en de interesse van de leerlingen.  Een aantal modules zijn verplicht 
afhankelijk van het studiegebied en de studierichting. Een aantal modules kan vrij door de leraar, 
eventueel in samenspraak met de leraar, gerealiseerd worden.  
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2. Beginsituatie 

Alle leerlingen die de derde graad aanvatten, hebben de leerplandoelstellingen van het vak 
natuurwetenschappen van de tweede graad bereikt. Dit echter op verschillende beheersingsniveaus.  

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

Het is duidelijk dat we in de derde graad starten met leerlingen die op een verschillend niveau kennis en 
vaardigheden hebben ingeoefend naargelang de gekozen studierichting in de tweede graad.  

In de tweede graad bevatten de eindtermen vooral chemische en fysische benaderingen van de niet 
levende natuur terwijl de eindtermen in dit leerplan zich zullen toespitsen op biologische aspecten en de 
levende natuur. 
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3. Algemene doelstelling 

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

Als burger zal de leerling binnen zijn leefwereld in contact komen met natuurwetenschappelijke 
toepassingen en zal hij/zij zijn natuurwetenschappelijke kennis gebruiken om bewuste keuzes in 
verband 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 het leerplan . 

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

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

Algemene doelstelling 1 

Bij het verduidelijken van en het zoeken naar oplossingen van duurzaamheidsvraagstukken 
wetenschappelijke principes hanteren die betrekking hebben op biodiversiteit en het leefmilieu. (ET5) 

Algemene doelstelling 2 

De natuurwetenschappen als onderdeel van de culturele ontwikkeling duiden en de wisselwerking 
met de maatschappij op ecologisch, ethisch, technisch, socio-economisch en filosofisch vlak 
illustreren. (ET6) 

De bovenstaande algemene doelstellingen maken het mogelijk om heel wat relaties te leggen met 
natuurwetenschappelijke inhouden in de specifieke gedeeltes van de studierichtingen. Op deze manier 
bieden de doelstellingen kansen om een variatie aan beheersingniveaus te bereiken in functie van 
studierichtingen en leerlingprofielen, zonder de bekommernis voor een minimum aan 
wetenschappelijke geletterdheid uit het oog te verliezen. Vanuit een concept-context benadering leren 
leerlingen in dagdagelijkse situaties de wetenschappelijke begrippen herkennen en begrijpen. 

De begrippen ‘duurzaamheid’ (ET5) en ‘maatschappelijke relevantie’ (ET6) worden maximaal gekoppeld 
aan de specifieke richtinggebonden contexten. Dit impliceert het betrekken van actualiteit en 
onderwerpen uit de leefwereld van de leerlingen vanuit een kritische ingesteldheid. 
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Om de informatie- en communicatievaardigheden van leerlingen te ontwikkelen is het noodzakelijk dat 
leerlingen informatie efficiënt leren opzoeken (gebruik van zoekmachines) en dat zij informatie kunnen 
verwerken tot een leesbare en goed gestructureerde tekst of korte presentatie. Informatie- en 
communicatievaardigheden kunnen ingeoefend worden door verschillende actieve werkvormen aan 
bod te laten komen: 

 een discussiegesprek waarbij gefundeerde argumenten worden gebruikt; 

 een stellingenspel of andere werkvorm waarbij de communicatie wordt geactiveerd; 

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

 taalactiverende opdrachten of taalondersteunende opdrachten 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. 
 



TSO – derde graad – Specifiek gedeelte  7 
AV/TV /Biologie/Toegepaste biologie/ 

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 TSO/KSO; 

 Er worden leerplandoelstellingen voorzien om te kunnen differentiëren zodat de leerkracht kan inspelen op de verschillen in interesse, leerstatus en 
leerprofiel van de leerlingen. Deze differentiatiedoelstellingen worden cursief gedrukt en aangeduid met een D. 

 
Opmerkingen 

 Het basisgedeelte (deel A) is voor alle leerlingen verplicht. Dit deel neemt ongeveer 2 graaduren in beslag (1/1 in de lessentabel). Eventuele uitbreidingen 
kunnen gekozen worden uit de differentiatiedoelen (D) of leerplandoelstellingen uit een keuzemodule, zonder hierbij de volledige module te moeten 
realiseren. 

 De TSO-richtingen met meerdere uren biologie/toegepaste biologie (2/2, 3/3, 4/2…) zullen naast het basisgedeelte een keuze maken van bijkomende 
inhouden (deel B). Voor elke richting zijn een aantal modules verplicht en daarnaast kan de leraar zelf modules kiezen. Verder in dit leerplan staat hierover 
meer vermeld. 
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4.1. Deel A: Basisgedeelte 

4.1.1. De cel als kleinste levende eenheid in een organisme 
DECR. 

NR 
LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

 1.  
via een microscopisch onderzoek van cellen het verschil tussen dierlijke en 
plantaardige cellen aantonen.  

Dierlijke en plantaardige cellen 

 2.  
aan de hand van beeldmateriaal de cel kunnen plaatsen binnen een organisme. 

Organisatieniveaus: cel, weefsel, orgaan, stelsel, 
organisme 

 3.  
door gebruik te maken van microscopische  beelden het verband  leggen tussen de 
begrippen cel(kern), DNA, chromosomen en genen. 

Voorbeelden zoals tekening van DNA, foto van 
een delende en niet delende cel, 
chromosomenkaart … 

 4.  
de noodzaak van de verschillende soorten celdelingen aantonen bij de vorming van 
geslachtscellen, de bevruchting en de ontwikkeling van het embryo. 

Meiose en mitose  

 5.  
de celonderdelen  linken aan eiwitsynthese, energie en celdeling. 

Eiwitsynthese: Kern met de genen gelegen op het 
DNA, mRNA, RER en Golgi-apparaat.  

Energie: mitochondrion 

Celdeling: centriolen, spoeldraden 

 6.  
DNA en RNA als codesysteem bespreken om de eiwitsynthese te verduidelijken. 

Nucleïnebasen 

Transcriptie, translatie 

D 7.  
het begrip mutatie uitleggen en enkele voorbeelden geven. 

Genmutatie, chromosoommutatie, 
genoommutatie 

D 8.  
DNA replicatie uitleggen en situeren in de celcyclus. Complementariteit van de twee strengen  
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Interfase (G1, S, G2), G0 en mitose 

D 9.  

aan de hand van de bouw het belang van de celmembraan toelichten bij (een of enkele) 
metabolische functies. 

Bouw van celmembraan 

Behouden van concentratiegradiënten 

Actief en passief transport doorheen Semi 
Permeabel membraan 

Exo- en endocytose 

Vorm (verschillende soorten cellen), stevigheid, 
uitwisseling van stoffen (actief en passief 
transport) 

D 10.  
enkele transportprocessen aan de hand van experimenten verklaren.    Leerlingenproef : transportprocessen osmose, 

diffusie,  

D 11.  
DNA isoleren. Leerlingen proef  

SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

 In de eerste graad hebben de leerlingen de cel op microscopisch niveau bestudeerd. De verschillen tussen een planten- en dierencel en de grote delen van 
de cel komen in de eerste graad aan bod.  Een korte herhaling zal echter nodig zijn. 

 Reuzechromosomen zijn ook zichtbaar tijdens de interfase (reuzechromosoom komt voor bij speekselklieren van Chironomus (mug). De preparaten zijn bij 
Vincentleermiddelen te koop en de muggen kan je kopen in winkels voor hengelsport. 

 (4) Het is niet de bedoeling om de verschillende fasen van de celdelingen te bespreken. In de module embryonale ontwikkeling wordt hier dieper op 
ingegaan. 

 (5) Opgelet niet te theoretisch wel inzichtelijk en als ondersteuning naar volgende leerplandoelstellingen. 

 (5) DNA -isolatie kan als proef aangebracht worden (zie in module biotechnologie). 

 (6) Aan de hand van oefeningen het verband tussen DNA, mRNA en eiwitten weergeven. 

 (7) Deze differentiatiedoelstelling kan ook gerealiseerd worden in module 3 (overerving en variatie). 

 (7) Mutaties koppelen aan verandering in eiwit.  

PROEVEN 
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 Practicum lichtmicroscopie: wangcellen, cel ui, banaan, aardappel, waterpest, mos, klimop, peer, begonia, prei, tomaat, sneeuwbes, liguster, roos, 
goudsbloem, pelargonium, kip, biefstuk, bloed, visschubben. Het aanduiden (in het verslag) kan gebeuren op basis van gemaakte tekeningen of 
zelfgemaakte foto’s (gsm, fototoestel, microscoopcamera). 

 Celonderdelen herkennen op verschillende elektronen microscopische foto’s:  door foto’s te vergelijken kan men verschillen in celonderdelen 
vaststellen/waarnemen  (pro en eukaryote cellen, kliercellen …). 

 Osmose en diffusie: aardappel, microscopie… 
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4.1.2. De hormonale regeling van de menselijke voortplanting 
DECR. 

NR 
LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

3 12.  
de primaire geslachtskenmerken bij de man en de vrouw bespreken en hun biologische 
betekenis toelichten.  

Bouw en functie van de voortplantingsorganen 

D 13.  
enkele veranderingen van het menselijke lichaam tijdens puberteit beschrijven en in 
verband brengen met hormonen. 

Veranderingen zoals: baardgroei, 
borstontwikkeling, stemverandering, 
menstruatie, ejaculatie, stemmingswisselingen, 
aandeel vet en spieren, PMS.  
Hormonen (signaalstoffen in het bloed) zoals: 
oestrogenen, progesteron, testosteron, 
groeihormoon. 

 14.  
het mechanisme van de hormonale regeling  van de menstruatiecyclus uitleggen. 

Functie van oestrogeen en progesteron in de 
menstruatiecyclus. 
Ovulatie en vruchtbare periode(maandkalender + 
grafiek) 

D 15.  
Het mechanisme van de hormonale regeling bij de spermatogense uitleggen. Functie van testosteron 

3 16.  
het gebruik en werking van de hormonale anticonceptie linken aan belangrijke 
gebeurtenissen van de menstruatiecyclus en de betreffende hormonen. 

Invloed van de pil en andere hormonale 
anticonceptiva. 

6, 3 17.  
de beïnvloeding van de hormonenhuishouding door externe factoren en de gevolgen 
hiervan kritisch bespreken.   

Zoals bijv. anabolica, hormonen in voeding, 
weekmakers … 

D 18.  
het correct gebruik van hormonale en andere anticonceptiva beschrijven.  

5,6 19.  
verminderde vruchtbaarheid in verband brengen met fertilisatietechnieken. IUI, IVF, ICSI 

D 20.  
het verloop van bevruchting  tot innesteling uitleggen en het belang van de placenta 
toelichten. 
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SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

 Voorkennis: bouw en functie van voortplantingsorganen zijn reeds gezien, maar opfrissen is sterk aanbevolen. 

 Ook maatschappelijk relevante thema’s i.v.m. hormonen bespreekbaar maken, zoals transgender, hormonenkuren, hormonen in sport, veeteelt… 
(bijvoorbeeld aan de hand van een stellingenspel) 

 Best via een schema in beeld brengen dat de hormonen in het lichaam aangemaakt worden en via het bloed verspreid worden. Voorbeeld: oestrogeen 
eierstok borstontwikkeling/baarmoeder.  

 Kan bijv. door het voeren van een groepsgesprek op basis van opgezochte informatie. 

 Het is niet de bedoeling de chemische structuren en definities hierbij te betrekken. 

 Leerlingen horen te beseffen dat elke cel DNA bevat dat zich kan omvormen tot chromosomen, waarvan de genen deel uitmaken. 

 Aan de hand van beelden: evaluatie gericht op inzichtelijk niveau bij gebruik van de begrippen cel(kern), chromosomen, DNA en genen in een context. 

 Maandkalender en grafiek: grafiek van baarmoederslijmvlies, tijdslijn van de cyclus met ovulatie – gekoppeld aan hormonen en de vruchtbare periode, 

 Levensduur geslachtscellen 

 Oorzaken van onvruchtbaarheid: ontoegankelijkheid van de baarmoederhals, beweeglijkheid van zaadcellen, rijping van eicellen, innesteling, pH, 
antilichamen… 

 Uitstelbaby (voor niet medische redenen (carrière), medische redenen (kankerbehandeling)). 

 Meiose en mitose aankaarten ter ondersteuning om de gametogenese te kunnen verklaren. Het is niet de bedoeling tot in detail de verschillende fases te 
bespreken. 

 Mogelijke uitbreiding: bij deze doelstelling kunnen indien gewenst doelstellingen uit de module embryonale ontwikkeling gerealiseerd worden. 
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4.1.3. Overerving en variatie 
DECR. 

NR 
LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

5, 6 21.  
door middel van informatieverwerking, erfelijkheid linken aan een of meerdere 
maatschappelijke thema’s. 

Mogelijke thema’s: GGO, erfelijke ziekten, 
klonen, gametenselectie, fertilisatie, allergieën, 
prenataal onderzoek… 

1, 2 22.  
met voorbeelden het begrip erfelijkheid illustreren. 

Voorbeelden van erfelijke kenmerken  

Voorbeelden van niet erfelijke kenmerken  

Genotype, fenotype 

1, 2 23.  
aan de hand van concrete voorbeelden de kenmerken van organismen verklaren vanuit 
erfelijkheid. 

Voorbeelden van eenvoudige stambomen, 
generatiefoto’s 

de begrippen: homozygoot, heterozygoot, 
dominant, recessief, codominant, gen, allel,    
afleiden aan de hand van voorbeelden. 

2 24.  
de overerving van het geslacht uitleggen. Geslachtschromosomen 

2 25.  
een kruisingsschema opstellen. Monohybride kruisingen 

D  26.  
de overerving van geslachtsgebonden kenmerken verklaren vanuit een 
kruisingsschema. 

Geslachtsgebonden kenmerken 

1 27.  
aan de hand van concrete voorbeelden de variatie tussen organismen verklaren vanuit 
erfelijkheid en omgevingsinvloeden. 

Herverdeling van erfelijk materiaal van de ouders 
(recombinatie) 

verandering van een eigenschap onder invloed 
van omgevingsfactoren (modificatie) 

wijziging van het erfelijk materiaal (mutatie) 
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D 28.  
vanuit een maatschappelijke bekommernis respect voor lichamelijke en mentale 
diversiteit tonen. 

 

SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

 (22) Brochures VIB: ‘ veiligheid van genetisch gewijzigde gewassen’ , ‘klonen en celkerntransplantatie’, ‘erfelijkheid bij de mens’, ‘wat is biotechnologie’ … 
vrij te verkrijgen op www.vib.be  

 Website met filmpjes over erfelijkheid en erfelijkheidsthema’s: www.erfelijkheid.nl  

 Voorbeelden uit planten- en dierenwereld, contexten gekoppeld aan studierichting. 

 (22) Voorbeelden van erfelijke kenmerken zoals: kleur van de ogen, albinisme, oorlel, huidskleur, tong rollen. 

 (22) Voorbeelden van niet erfelijke kenmerken zoals: tattoo, gekleurde ooglenzen, lengte van het haar, taal… (opstap naar Lamarck) 

 Fauna en flora: voorbeelden zoals bronst, territoriaal gedra,…  

 Minder eenduidige voorbeelden zoals IQ e.d. kunnen besproken worden. 

 Erfelijke afwijkingen als voorbeelden: bijv. ziektebeelden te wijten aan een mutatie. 

 Het opstellen en interpreteren van stambomen kan als optioneel gedeelte gekozen worden. In het basisgedeelte kunnen dergelijke stambomen als 
voorbeeld gebruikt worden, echter niet zelf opgesteld of geïnterpreteerd. 

 Het is hier niet de bedoeling de wetten van Mendel te bespreken, enkel een kruisingsschema kunnen lezen, interpreteren en opstellen. Voor de leerlingen 
met meerdere uren biologie kunnen de wetten van Mendel in uitbreiding besproken worden (zie deel B).  

 Deze uitbreidingsdoelstellingen  kunnen interessant zijn voor bepaalde TSO-richtingen zoals plant- en  diertechnische wetenschappen. Voorbeelden zoals 
kleurenblindheid, Duchenne … 

 Voorbeelden van mutaties: genmutaties, chromosoommutaties en genoommutaties (zie LPD6), maar kan ook in dit deel gerealiseerd worden. 

 Modificatie: je kan aan de hand van neutrale polymorfismen verklaren dat iedereen er anders uitziet.  

 Mutatie: men spreekt van pathogene mutatie om aan te duiden dat het niet om een neutraal polymorfisme gaat. Dit laatste is strikt genomen natuurlijk 
ook een mutatie is . 

 De laatste doelstelling van dit gedeelte is een attitudinale doelstelling. Hiermee streven we het PPGO na en proberen leerlingen op een respectvolle 
manier naar lichamelijke  (niet iedereen ziet er hetzelfde uit, huidskleur, haar, lengte en gewicht…)en mentale diversiteit te kijken en om te gaan. 

 Deze doelstelling maakt het mogelijk om tijd te spenderen aan thema’s zoals transgenders, homoseksualiteit, rassen(haat) … 

 Deze doelstelling maakt het mogelijk om tijd te spenderen aan een debat rond thema’s zoals recht op kinderwens bij mensen met (mentale) beperking 
veroorzaakt door een erfelijke aandoening,… 

  

http://www.vib.be/
http://www.erfelijkheid.nl/
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4.1.4. Biologische evolutie van organismen met inbegrip van de mens 
DECR. 

NR 
LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

4 29.  
aan de hand van een simulatie, spel of voorbeeld het principe van natuurlijke selectie 
uitleggen. 

Natuurlijke selectie 

4 30.  
de belangrijkste principes van de theorie van Darwin verduidelijken en dit vergelijken 
met de theorie volgens Lamarck. 

Darwin en Lamarck 

4 31.  
soortvorming, met inbegrip van de mens,  afleiden uit de principes voor biologische 
evolutie. 

Soortvorming door bijv. o.a. variatie, pressie, 
overerving, isolatie,  struggle for life, natuurlijke 
selectie/survival of the fittest, mutatie, toeval, 
kunstmatige selectie 

4 32.  
aan de hand van grafieken, tabellen of beeldmateriaal wetenschappelijk onderbouwde 
argumenten formuleren voor biologische evolutie, met inbegrip van de mens. 

Voorbeelden van beeldmateriaal: Tree of life, 
evolutiebomen… 

Argumenten op basis van bijvoorbeeld de 
vergelijkende anatomie, paleontologie, 
embryologie, geologie, biogeografie, DNA-
vergelijking… 

5,6 33.  
het verband tussen evolutie en maatschappij illustreren gebruik makend van actuele 
thema’s. 

Voorbeelden: 

Evolutie van fauna en flora door bijv. 
milieuverontreiniging  klimaatverandering, 
verandering habitat  

 Ziekenhuisbacterie, luizen,  

 herbicide/insecticide, 

 plantenveredeling 

 fokken van dieren 
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SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

 (29) simulatie te vinden op phet.colorado.edu;  Het simulatiespel van Stebbins en Allen, 1975, “slakkenevolutiespel” 

  (30) ‘met inbegrip van de mens’:  hiermee wordt bedoeld dat we de evolutietheorie niet alleen gaan bespreken via fauna en flora en voorbeelden uit 
planten- en dieren wereld. De mens is een organisme zoals de andere organismen en volgt dus volledig de regels van evolutie.  

 (30- 31) Darwin als grondlegger van de evolutietheorie ter sprake brengen. het ontstaan van soort (met terminologie variatie, struggle for life, natuurlijke 
selectie/survival of the fittest en isolatie) volgens theorie van Darwin verduidelijken (en dit vergelijken met de theorie volgens Lamarck). 

 (32) Mogelijk bezoek aan het KBIN i.f.v. evolutie of Huis van KINA (Gent) met de nadruk op evolutie van de mens. 

 (32) Plantenevolutie en plantenveredeling met technieken zoals selectie, hybridisatie, genetische modificatie (transgene planten). 

 Informatie over evolutietheorie en geloof: Rana Dajani (verschillende Youtube-filmpjes te vinden). Op de website www.ecent.nl vind je bij het dossier over 
'Begrip natuurlijke selectie: begripsontwikkeling' van Casper Geraerds, een video over hoe je evolutie kan aanbrengen bij leerlingen die er niet in geloven.  

 Evolutie is de rode draad binnen de biologie en leerlingen zouden een goed begrip van het concept moeten hebben. Dus ongeacht de levensbeschouwing 
van de leerling, moet deze weten wat de theorie inhoudt. Maar hoe doe je dat als een leerling het niet gelooft of aanneemt? Bekijk een interview met 
hoogleraar Kerst Boersma. 

 Kaas en de evolutietheorie (Bas Haring);  

  

http://www.ecent.nl/
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4.2. Deel B: Specifiek gedeelte 
Het specifieke gedeelte bestaat uit een aantal modules. Er zijn per studierichting verplichte modules (X in de tabel) en modules die door de leraar (eventueel in 
samenspraak et de leerlingen) individueel gekozen worden. Hierbij worden best duidelijke afspraken gemaakt binnen de vakgroep wetenschappen. Vermijd 
hierbij overlappingen met tweede graad en andere vakken en hou vooral rekening met de specificiteit en de interesse van de leerlingen.  

Binnen een module werk je  steeds contextueel, toegepast op de interesse van de leerlingen op inhouden die maatschappelijk relevant zijn. De algemene 
doelstellingen i.v.m. wetenschap en samenleving, technische toepassingen en het leren verwerken van informatie staan hier steeds centraal. Per module is 
steeds een leerlingenproef, info-opdracht of toepassing verplicht. 

Sommige modules sluiten heel nauw aan bij het basisgedeelte en kunnen geheel of gedeeltelijk geïntegreerd met de doelstellingen van het basisgedeelte aan 
bod komen. Bij de wenken van het basis gedeelte staat aangegeven welke module eventueel aansluitend is op deze doelstellingen. 

Verplichte modules per studierichting : 

De verplichte modules staan met X aangeduid in het schema hierna. Het is de bedoeling alle doelstellingen van de module te realiseren, de doelstellingen 
aangeduid met D blijven optioneel. 

Opmerking: de studierichting tandtechnieken zal expliciet aandacht besteden aan mond en gezichts- anatomie en fysiologie. Deze doelstellingen zijn dan ook 
exclusief voor deze richting en kunnen niet gekozen worden door andere studierichtingen. 

Modules waaruit kan gekozen worden zijn:Systematiek, ecologie, homeostase  en  embryonale ontwikkeling. Deze modules sluiten zeer nauw aan bij het 
basisgedeelte en komen bij voorkeur aan bod als uitbreiding op de basisinhouden. Men is niet verplicht alle doelstellingen van de module te realiseren, hieruit 
kan binnen een zelfgekozen tijd minder of meer doelstellingen gekozen worden. 
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Studierichtingen Lt/
w 

Verplichte en keuze modules 

Immuno
logie 

Bio-
techno
logie 

Genetic
a 

Bloed-
groepen 

Infectie-
ziektes 

Anatomie 
en 
fysiologie 

Bio-
chemie 

Systema
tiek 

Ecolo
gie 

Homeos
tase 

Embry
onale 
ontwik
keling 

Chemie 1/1  

Schoonheidsverzorging 1/1  

Lichamelijke opvoeding en 
sport  

1/1  

Diertech-, nat.& groentechn,  

Planttechn wetenschappen 
1/1  

Optiektechnieken  

Orthopedietechnieken 
1/1 Deze studierichtingen realiseren dit leerplan geïntegreerd in het specifiek gedeelte van de studierichting. Hun 

leerplan voor het specifiek gedeelte blijft behouden. De leraren moeten uiteraard overlap voorkomen. 

Biotechnische 
wetenschappen 

2/2 X X X    X     

Tandtechnieken 2/2 X   X  Ldp73/74
/75 

     

Jeugd en gehandicaptenzorg 2/2 X     X      

Sociale en technische 
wetenschappen 

2/2 X  X X        

Gezondheids- en 
welzijnswetenschappen 

3/3 X    X X      

Techniek-wetenschappen 3/3 X X X  X  X     

Farmaceutisch technisch 
assistent 

4/2 X    X X      
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4.2.1. Module 1: Immunologie 
DECR. 

NR 
LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

 34.  

aan de hand van enkele actuele voorbeelden  beschrijven wat er gebeurt wanneer het 
immuunsysteem faalt. 

 Voorbeelden: allergieën, ziekenhuisbacteriën, 
voetschimmel, kinderziekten, antiresusfactor 
TBC, HIV-infecties, kanker, transplantaties, 
bloedtransfusie, auto-immuunziektes … 

 35.  

belangrijkste componenten van de niet-specifieke afweer en de specifieke afweer 
beschrijven en de werking ervan schematisch uitleggen.  

 Niet-specifieke: fysische barrières, chemische 
barrières, ontstekingsreacties, herstel van 
wonden… 

 Specifieke afweer, zoals bijvoorbeeld: B-
lymfocyten, T-lymfocyten, antilichamen …  

 Cellulaire en humorale immuniteit 

 36.  

meerdere manieren voor preventie en bestrijding van infecties beschrijven.  Voorbeelden: borstvoeding, vaccinaties, 
serumtherapie, antibiotica 

 Quarantaine, over-en onderdrukkamer, 
handontsmetting  

 37.  
aan de hand van experimenten het belang van preventie en/of opsporingsmethoden 
van infectieziektes aantonen. 

 Leerlingenproef: handhygiëne, ELISA, HIV-
spel… 

SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

 Aangeven op welke wijze door het lichaam structuren en secreties aangemaakt worden om schadelijke micro-organismen en/of stoffen te weren. 
Volgende structuren kunnen behandeld worden:  

 de huid;  

 het ademhalingsstelsel (neus, keelholte, luchtpijp, longen);  

 het spijsverteringsstelsel (mond, maag en darmen);  

 het excretiestelsel (urineleiders, urinebuis en nieren);  

 het voortplantingsstelsel (vagina). 

 De chemische en cellulaire reacties die optreden bij het lokaal doorbreken van de eerste lijnsafweer bespreken. Dit kan gebeuren aan de hand van een 
schema van algemene ontstekingsreacties. Hierbij kan behandeld worden:  

 functie van bloedcellen;  

 effect van histamine vrijstelling, het complement, prostaglandines;  

 ontstaan van roodheid, temperatuurverhoging, pijn en zwelling;  
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 heling en herstel;  

 koorts. 

 Macrofagen, cytokines, granulocyten, T-helpercel, T-killercel, T-suppressorcel, T-geheugencel, plasmacellen, B-geheugencellen, histamines, mastcellen 

 ELISA-test (immunologie) uitvoeren. De ELISA-kit is te verkrijgen bij het VIB (http://www.vib.be/nl/educatie/Pages/ELISA-kit.aspx) 

 HIV(beker)-spel  zie science on stage, e-bug 

 Je kan hier de link maken met de module over bloedgroepen. 

 Men kan aantonen dat allergische reacties een gevolg zijn van een falend immunologisch systeem. Termen zoals anafylactische shock, desensibilisatie, 
overgevoeligheidsreacties kunnen hierbij aan bod komen.  

 Men kan ook aan de hand van aids of kanker het falen van het immuunsysteem uitwerken. 

  

http://www.vib.be/nl/educatie/Pages/ELISA-kit.aspx
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4.2.2. Module 2: Biotechnologie 
DECR. 

NR 
LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

 38.  
het onderscheid tussen natuurlijke en kunstmatige genoverdracht beschrijven. 

 Voorbeelden van genoverdracht geven  

 De term recombinant DNA situeren in 
kunstmatige genoverdracht 

 39.  
de natuurlijke genoverdrachten herkennen en beschrijven. 

 Genoverdracht : 

 van bacterie naar plant  

 tussen bacteriën  

 via virussen  

 virus naar bacterie  

 van bacterie naar bacterie via virus  

 van een virus naar een eukaryote cel  

D 40.  
kunstmatige genoverdracht stapsgewijs uitwerken met een voorbeeld. 

 Mogelijke  termen: 
Restrictie-enzymen, transfectie,  isolatie donor 
DNA, vector, markeergenen, vermenigvuldiging 
van DNA,  genexpressie. 

 41.  
de principes van biotechnologische technieken beschrijven en situeren binnen het 
proces van recombinant DNA-technologie. 

 Leerlingenproef: elektroforese, DNA-isolatie, 
transformatie 

D 42.  
voorbeelden geven van toepassingen van recombinant-technieken.   

 De verschillende toepassingsdomeinen kunnen 
aangehaald worden zoals geneeskunde, 
milieubeheer, landbouw en voedingsindustrie. 

D 43.  
epigenetische mechanismen beschrijven en situeren binnen genexpressie.  

 Leerlingen bewust maken dat genregulatie niet 
enkel op DNA niveau plaatsvindt (vb. verschillen 
in eeneiige tweelingen). 

SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

 Voorbeelden van natuurlijke genoverdracht: HPV/baarmoederkanker, AB resistentie, tumor geïnduceerd door een Ti-plasmide... 

 Levenscycli die aan bod kunnen komen:  levenscyclus van een agrobacterie, bacteriofaag… 

 Belangrijke begrippen die aan bod kunnen komen: conjugatie, lysogene en lytische fase, transfectie en  transductie... 

 Voorbeelden van kunstmatige genoverdracht: 

 Productie van waardevolle eiwitten en geneesmiddelen (insuline, groeihormoon, antilichamen, vaccins,stollingsfactoren, EPO, etc.) dat door transgene 
bacteriën tot expressie wordt gebracht. 
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 Productie van enzymen voor de voedingsindustrie 

 Gentherapie in het kader van mucoviscidose en hemofilie  

 Gendoping 

 Voorbeelden van biomedische technieken:  PCR, RFLP, VNTR, DNA-sequentie en DNA fingerprinting. (CRISPR –Cas9:  Deze technologie laat het toe om heel 
specifiek genen aan een uit te zetten in eukaryotische cellen. Hierbij is het dus mogelijk om genetische afwijking te repareren), sommige kits kan je 
ontlenen bij VIB, Fablab… 

 Transformatie: kit te bestellen bij Bio-rad. 

 Voorbeelden in het milieubeheer: biologisch afbreekbare plastics 

 Voorbeelden in de landbouw en voeding: herbicide tolerante gewassen, klonen... 

 Voorbeelden in de geneeskunde: 

 Productie van waardevolle eiwitten en geneesmiddelen (insuline, groeihormoon, antilichamen, vaccins, stollingsfactoren, EPO, etc.) 

 Gentherapie in het kader van de behandeling van enkele aandoeningen zoals mucoviscidose en hemofilie 

 In een klasgesprek kunnen voor-en nadelen van GGO’s aan bod komen. 

 Epi-genetische mechanismen: Histon modificaties, DNA-methylatie, miRNA… 
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4.2.3. Module 3: Genetica 
DECR. 

NR 
LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

 44.  

de wetten van Mendel i.v.m. mono-en dihybride kruisingen toepassen .  Uniformiteitswet, splitsingswet en 
onafhankelijkheidswet 

 Kruisingsschema’s maken 

 45.  

een stamboom opstellen en interpreteren.  Autosomale recessieve en (co)dominante 
eigenschappen 

 Geslachtsgebonden eigenschappen 

 46.  

enkele bijzondere gevallen van overerving verklaren.   Mendel: intermediaire kenmerken, (letale 
allelen), geslachtsgebonden overerving, 
polygenie, multiple allelen, cryptomerie… 

 Morgan: gekoppelde genen, crossing over, 
genenkaart. 

D 47.  
de wet van Hardy- Weinberg toepassen. 

 Rhesusfactor 

D 48.  
erfelijkheidsgraad en inteeltcoëfficiënten of verwantschapsgraad berekenen en 
interpreteren.  R,F, fokwaarde, erfelijksheidsgraad 

SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

 Voorbeelden van recessieve eigenschappen/aandoeningen: stijl haar, blond haar, vaste oorlellen, albinisme, mucoviscidose... 

 Voorbeelden van dominante eigenschappen/aandoeningen: Huntington, losse oorlellen, tongrollen, rechtshandigheid ... 

 Voorbeelden van X/Y-gebonden eigenschappen: rood-groen kleurenblindheid, kleuren bij katten en vogels, Duchenne, hemofilie, TDF-gen. 

 Leerlingen virtuele kruisingen laten uitvoeren met homozygote fruitvliegjes . 

 Wet van Hardy-Weinberg: vraagstukken rond het voorkomen van bepaalde geno-en fenotypefrequenties in een populatie: bijv. voorkomen van 
rhesusfactor, sikkelanemie, mucovisidose… 
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4.2.4. Module 4: Bloedgroepen 
DECR. 

NR 
LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

 49.  
aan de hand van medische vaststellingen in verband met misgelopen bloedtransfusies 
in het verleden onderzoeksvragen opstellen.  

 Mogelijke vragen: 
Zijn er verschillende soorten bloed?  Wat 
gebeurt er met het bloed van de patiënt?  Welk 
aspect van het bloed is hier voor 
verantwoordelijk? Hoe kunnen we dit 
voorkomen? Kunnen hier andere problemen 
uit voortvloeien? Hoe zit het met de 
overerving?  

 50.  
uitleggen wat het verschil is tussen de verschillende bloedgroepen en een 
donor/acceptor schema voor bloedtransfusies opstellen.  A, B, AB, O en rhesusfactor 

 51.  
een bloedgroep bepalen. 

 Leerlingenproef:  de bekomen resultaten 
kunnen dan vergeleken worden met de 
spreiding van de verschillende bloedgroepen in 
de populatie; ze kunnen nagaan van welke 
medeleerlingen ze bloed kunnen ontvangen of 
aan wie ze kunnen geven 

D 52.  
de leerlingen kunnen de overerving van bloedgroepen in het ABO-systeem verklaren als 
een voorbeeld van multipele allelen en passen deze kennis toe in oefeningen.  
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SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

 Testkit met ‘namaakbloed’ kan verkregen worden bij firma’s.  Leerlingen kunnen niet verplicht worden om zelf een staal te nemen. Wanneer men een staal 
neemt worden éénmalige prikkers gebruikt(prikkers te koop via de apotheker).  

 Aandoeningen van bloed(vaten): leukemie, artherosclerose… 

 Samenstelling van het bloed: rode bloedlichaampjes (erytrocyten) en witte (eigenlijk kleurloze). 

 Bloedlichaampjes (leukocyten). Stamcellen 

 Leerlingen practica: eigen bloedanalyse, stollingsproces bekijken onder de microscoop 

 Het onderscheid tussen de maximale (systolische) en de minimale (diastolische ) bloeddruk maken. (leerlingen practicum: practicum manuele of digitale 
bloeddrukmeter) 

 De leerlingen passen de verworven kennis toe op casussen in verband met bloedtransfusies en zwangerschap. 

 Bijv. bioplek 

 LPD 31: Kennis van erfelijkheid is vereist om deze LPD te kunnen realiseren. 

  



TSO – derde graad – Specifiek gedeelte  26 
AV/TV /Biologie/Toegepaste biologie/ 

4.2.5. Module 5: Infectieziektes 
DECR. 

NR 
LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

 53.  

aan de hand van experimenten het belang van een gezonde levensstijl linken aan de 
preventie van infectieziektes. 

 Practica: (niet)selectieve voedingsbodems, 
invloed van O2, temperatuur... op de groei van 
bacteriën. 

 Practicum: handhygiëne 

 54.  
de levensomstandigheden van micro-organismen onderzoeken. 

 Proeven 

D 55.  

infectieziektes linken aan de oorzaak en in verband brengen met de behandeling.  Bacteriële en virale infecties 

 Schimmelinfecties 

 Ziektes veroorzaakt door ééncelligen 

D 56.  

de werking van antibiotica (breed en smal spectrum) illustreren.  Practicum: antibiogram, gramkleuring en 
linken met antibiotica 

 Antibioticaresistentie 

D 57.  
aan de hand van een informatieopdracht rond  parasitaire aandoeningen de 
levenscyclus van de parasiet, de symptomen en preventie kunnen toelichten.  Parasitaire infecties 

SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

 In de 2de  graad hebben de leerlingen reeds virussen, bacteriën en schimmels besproken. Deze leerstof kan in de 3de graad verder uitgediept worden met 
de nadruk op toepassingen. Ook wat betreft proeven,  dienen goede afspraken gemaakt te worden met de tweede graad. Het is mogelijk dat leerlingen 
reeds een aantal proeven uitgevoerd hebben. 

 Factoren die de bacteriële groei beïnvloeden: temperatuur, vochtigheid, licht, zuurstofgas, pH 

 Er wordt aandacht besteed aan het bacteriologisch practicum: voedingsbodems maken, steriliseren, enten, aanleggen van culturen (De aanwezigheid van 
bacteriën in de omgeving (bv. water, vingers, muntstukken) onderzoeken. De invloed van temperatuur, pH, antibiotica. Afspraken dienen ook hier gemaakt 
te worden met de leraar van de tweede graad. 

 Opstellen van een verdunningsreeks (bijv. van een ontsmettingsmiddel), microscopie (gramkleuring, negatiefkleuring) 

 De werking van antibiotica helemaal uitleggen is niet noodzakelijk, belangrijk is dat leerlingen weten dat antibiotica werken tegen bacteriën , wat 
resistentie is, breed –en smalspectrum antibiotica zijn… 

 Voorbeelden van bacteriële infecties: tuberculose (tbc), longontsteking, miltvuur (anthrax), syfilis, tetanos, chlamydia, pest, meningitis… 

 Voorbeelden van virale infecties: aids, geelzucht, influenza (griep), kinderverlamming, pokken, mazelen, verkoudheid, waterpokken… 

 Voorbeelden van parasitaire infecties: malaria, aarsmaden, toxoplasmose, slaapziekte… 

 Voorbeelden van schimmels/gisten: Aspergillus flavus, zwemmerseczeem, Tinea corporis, Candida albicans… 
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4.2.6. Module 6: Anatomie en fysiologie van de mens 
DECR. 

NR 
LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

 58.  
het ademhalingsstelsel in verband brengen met aandoeningen/  medische 
toepassingen. 

 Ademhalingsstelsel voorbeelden zoals: CARA, 
mucoviscidose, hyperventilatie … 

 59.  
de anatomische en fysiologische kenmerken van het ademhalingsstelsel situeren, 
benoemen en beschrijven. 

 Bouw: alveool, trachea, hoofdbronchus, 
bronchus, bronchiolus, pleuravocht, borstvlies, 
longvlies… 

 Functie: longventilatie (borstademhaling, 
buikademhaling), gasuitwisseling, hemoglobine 
… 

 60.  
het bloedvatenstelsel in verband brengen met aandoeningen/medische toepassingen. 

 Voorbeelden: hartinfarct, beroerte, 
arteriosclerose, ECG, hoge en lage bloeddruk, 
pacemaker … 

 61.  
de anatomische en fysiologische kenmerken van het bloedvatenstelsel situeren, 
benoemen en beschrijven. 

 Samenstelling en functie van het bloed 

 Soorten bloedvaten 

 Bouw en werking van het hart (systole, diastole 
…) 

 Bloeddruk 

 Grote en kleine bloedsomloop 

 62.  
de anatomie of de fysiologie van het bloedvatenstelsel experimenteel vaststellen. 

 Leerlingenproef: voorbeelden zoals dissectie 
van een varkenshart, microscopie van bloed, 
meten van bloeddruk … 

D 63.  
het lymfevatenstelsel in verband brengen met aandoeningen/medische toepassingen.  Voorbeelden zoals: lymfeklierkanker, klierkoorts 

… 

D 64.  
de anatomische en fysiologische kenmerken van het lymfevatenstelsel situeren, 
benoemen en beschrijven.  Bouw en functies van het lymfevatenstelsel 

 65.  
het spijsverteringsstelsel in verband brengen met aandoeningen medische 
toepassingen. 

 Voorbeelden zoals: stoma, maagzweer, 
constipatie, darmkanker, endoscopie, 
geelzucht, lactase-intolerantie … 
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 66.  
de anatomische en fysiologische kenmerken van het spijsverteringsstelsel situeren, 
benoemen en beschrijven. 

 Bouw van de spijsverteringsorganen situeren 
en beschrijven  

 Werking spijsverteringsorganen 

 67.  
het urinestelsel in verband brengen met aandoeningen/medische toepassingen.  Urinestelsels: blaasontsteking, nierdialyse, 

niertransplantatie, incontinentie, diabetes … 

 68.  
de anatomische en fysiologische kenmerken van het urinestelsel situeren, benoemen 
en beschrijven. 

 Bouw van het urinestelsel (nieren, urineleiders, 
blaas, urinebuis) 

 Werking van de nieren: filtratie, reabsorptie, 
actieve afgifte  

 69.  
de anatomie of de fysiologie van het urinestelsel experimenteel vaststellen. 

 Leerlingenproef: dissectie van de nier, 
Samenstelling urine met urinestrip analyseren. 
(waarom niet/wel in de urine) 

D 70.  
het zenuwstelsel en zintuigen in verband brengen met aandoeningen/medische 
toepassingen. 

 Voorbeelden zoals: bijziendheid, verziendheid, 
cataract, kleurenblindheid, 
evenwichtsstoornissen, syndroom van 
Meunière, … 

 Voorbeelden zoals: MS, depressie, verslavingen, 
dementie,… 

D 71.  
de anatomische en fysiologische kenmerken van enkele zintuigen situeren, benoemen 
en beschrijven. 

 Bouw  

 Werking van het zintuig 

D 72.  
 aan de hand van verschillende proeven de werking van een zintuig vaststellen. 

 Leerlingenproef 

D 73.  

beenderen van de schedel en onderdelen van de onderkaak, bovenkaak en slaapbeen 
op een model of afbeelding aanduiden dit zowel met de Nederlandse, als met de 
wetenschappelijk benamingen. 

 overzicht van de schedelbeenderen 

 gedetailleerde studie van het slaapbeen, 
kaakbeen en onderkaak (die onderdelen die van 
belang zijn in de complexe structuur van het 
kaakgewricht) 

D 74.  
de algemene bouw, werking en bewegingsmogelijkheden van het kaakgewricht 
beschrijven, gebruikmakend van de geëigende terminologie.  

 Bouw van het kaakgewricht  

 Werking van het kaakgewricht: … 

 Bewegingsmogelijkheden: rotatie en translatie 

 Afwijkingen van het kaakgewricht: voorbeelden 
zoals artrose, hypermobiliteit, discusluxatie 
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D 75.  

enkele belangrijke skeletspieren, bloedvaten en zenuwen  van hoofd- en halsstreek 
aanduiden en herkennen op een figuur dit zowel  met de Nederlandse als met de 
wetenschappelijke benamingen. 

 kauwmusculatuur 

 mimische spieren van de mondstreek, spieren 
van de mondbodem 

 arteriën en venen van hoofd-en halsstreek 

 bezenuwing van hoofd-en halsstreek: nervus 
facialis, nervus trigeminus met aftakkingen 
nervus mandibularis en nervus maxillaris 

SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

 In de tweede graad hebben de leerlingen reeds het skelet en de spieren, prikkelbaarheid (zenuwstelsel en 1 zintuig) en regeling (hormoonstelsel) 
besproken. Ook aandoeningen van deze stelsels zijn aan bod gekomen. In de eerste graad kwam de voortplanting en bloed, hart en longen oppervlakkig ter 
sprake. 

 De basiskennis van de organisatie van het menselijk lichaam opfrissen (cel, weefsel, orgaan, stelsel, organisme)  

 De statische richtingsaanduidingen kunnen aangehaald worden om figuren te interpreteren (frontaal vlak, sagitaal vlak, transversaal vlak) en richtingen 
(inferior, superior, proximaal, distaal, dorsaal, ventraal, …) 

 Ademhalingsstelsel: 
Mogelijke leerlingenproeven: 

 Oefeningen in verband met vitale capaciteit 

 Bepalen en vergelijken van de longinhoud (ademhalingsritme) en hartritme van rokers en niet-rokers, sporters en niet-sporters … 

 Bloedvatenstelsel: 
De foetale bloedsomloop kan naar wens behandeld worden.  
De module bloedgroepen kan gelinkt worden aan deze module. 

 Spijsverteringsstelsel:  

 het begrip enzymen kan aangehaald worden i.v.m. specificiteit en naamgeving. 

 De dunne darm kan verder in detail besproken worden: twaalfvingerige, nuchtere darm, kronkeldarm, darmplooi, darmvilli, microvilli.  

 De lever heeft meerdere functies:  

 Extra aandacht kan besteed worden aan de juiste afgelegde weg van het voedsel doorheen het spijsverteringsstelsel. 

 Mogelijke leerlingenproef: de vertering van de verschillende voedingsstoffen aantonen (enzymen). 

 Voor gezondheids- en welzijnswetenschappen kan het nuttig zijn wetenschappelijke terminologie (Latijnse termen) te hanteren. 
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4.2.7. Module 7: Biochemie 
DECR. 

NR 
LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

D 76.  

de chemische structuur van belangrijke biologische moleculen 

herkennen en beschrijven en enkele voorbeelden van biomoleculen 

geven. 

Sacchariden (mono-, di- en polysacchariden), 
lipiden (triglyceriden en fosfolipiden, verzadigde 
en onverzadigde), proteïnen (aminozuren, 
polypeptiden, van primaire tot quaternaire 
structuur). 

 Voorbeelden van sachariden, lipiden, proteïnen 

D 77.  

aantonen wat het belang is van water, sachariden, lipiden 

en proteïnen voor het metabolisme van de cel. 

Begrippen celmetabolisme, katabolisme, 

anabolisme en hun onderlinge samenhang 

Voorbeelden geven van anabole en katabole 

celprocessen 

Belang van eiwitten als enzym en bij 

transportprocessen 

 in het celmembraan 

D 78.  

eet-, drink- en leefgewoonten kritisch bespreken en in verband brengen met 

welvaartsziekten. 

Voorbeelden: diabetes, A- of hypovitaminose, 
obesitas, anorexia, boulimie,  
Voorbeelden: alcohol, drugs, gebrek aan 
beweging, stress, te veel suikers, te veel vetten… 
Alternatieven: vetvervangers, suikervervangers… 

D 79.  
de invloed van fysische en chemische factoren op de werking van enzymen 
onderzoeken. 

Leerlingenproef 

D 80.  
voorbeelden uit het dagelijks leven van nuttige enzymen geven. Voorbeelden zoals: waspoeders, stonewash, 

chocolade-eitjes 

 81.  

schematisch uitleggen hoe cellen van autotrofe organismen zelf 

glucose (energierijke organische moleculen) opbouwen uitgaande van een externe 
energiebron en energiearme moleculen. 

Fotosynthese in de chloroplast, licht- en 

donkerreactie, correcte chemische reactie, 

fotosystemen 

 ATP, elektronendragers 
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 82.  factoren die de fotosynthese beïnvloeden experimenteel onderzoeken. Leerlingenproef 

 83.  

schematisch uitleggen hoe in elke cel energie bekomen wordt door 

stapsgewijze oxidatie van glucose. 

Celademhaling in de mitochondriën: glycolyse, 
citroenzuurcyclus, eindoxidatie, 
Fermentatie 

 ATP, elektronendragers 

 84.  factoren die de fermentatie beïnvloeden experimenteel onderzoeken. Leerlingenproef 

SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

 Het is niet de bedoeling om in te gaan op de structuurformule van de organische moleculen, maar dit vereenvoudigd schematisch weergeven. 

  Nadruk leggen op inzicht in kringloop van koolwaterstoffen: afspraken dienen gemaakt te worden met de tweede graad. In sommige richtingen zijn enkele 
kringlopen reeds besproken. 

 (77) Overleggen met collega’s uit vakken voeding, verzorging, chemie,…om overlap te vermijden. 

 (82) Summier en schematisch weergeven. Het is zeker niet de bedoeling de cyclus in detail te geven. 

 (78-79) Brochures van VIB: Enzymen in je lijf 

 Fermentatieproef met gist, suiker en ballonnen de hoeveelheid gas onderzoeken, met kalkwater aantonen dat er CO2 wordt geproduceerd.  
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4.2.8. Module 8: Systematiek 
DECR. 

NR 
LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

 85.  

voorbeelden geven van systematische indelingen. Voorbeelden zoals : 

 5-rijkensysteem van Whittaker 

 3-domeinensysteem 

 Linnaeus 

 Dodonaeus 

 86.  

gebruik maken van instrumentaria om typevoorbeelden te beschrijven.  optische toestellen, vangtechnieken, 
collectiesystemen zoals herbarium of 
insectarium… 

 87.  

de levende wezens in grote groepen systematisch onderverdelen a.d.h.v. de studie van 
morfologie, anatomie, ecologie en/of fysiologie. 

Leerlingenproef 

  voorbeelden zijn o.a. volgende type-
organismen: pantoffeldiertje, oogwiertje, 
vliegenzwam, penseelschimmel, 
aardappelbovist, fraai haarmos, brede 
stekelvaren, blaasjeswier, scherpe boterbloem, 
zomereik, watervlo, mossel, regenworm, 
veldsprinkhaan, pimpelmees, egel, stekelbaars, 
bruine kikker, paardenanemoon… 

 88.  
de wetenschappelijke naamgeving correct hanteren en het belang van dit systeem 
aangeven. 

 Identiteitskaart van planten en dieren, zelf 
waargenomen in het veld 

 89.  

de betekenis van enkele (groepen van) organismen aantonen.  Voorbeelden zoals: 

 Belang van wieren in de voeding, als 
meststof,  

 Stikstoffixatie, 

 Mycorrhiza 

 Productie van medicijnen, bier, kaas,  

 Bio-indicatoren 

 Ziekten, plagen, toxines 

 Als voedingsstof en alternatieven voor vlees 

 Invasieve exoten 
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SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

 We trachten te starten vanuit de waarneming/observatie (microscopie, veldwerk) in plaats van eerst de indeling te bespreken. 

 Levende wezens worden systematisch onderverdeeld door het maken van een bloemstudie, herbarium maken (al niet per biotoop), reconstrueren 
schematisch een levenscyclus van een aantal typeorganismen. 

 Leerlingen kunnen een logboek of plantenfiches aanleggen van de waargenomen organismen om de wetenschappelijke naamgeving onder de knie te 
krijgen. 

 Leerlingen maken gebruik van verschillende technieken, afhankelijk van de biotoop (bos: wit laken, handvangsten, bodemvallen, boomschudden…water: 
netjes, handvangsten…), om organismen als typevoorbeeld voor een systematische groep te bestuderen. 

 Domein, rijk, stam… 
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4.2.9. Module 9: Ecologie 
DECR. 

NR 
LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

 90.  
de biotoop lokaliseren op kaart en het omringende landschap beschrijven.  Topografische gegevens 

 91.  

technieken toepassen om de abiotische factoren van een biotoop te meten.  Leerlingenproef: meten van relevante 
parameters: temperatuur, wind, licht, lucht, 
druk, luchtvochtigheid, pH, organische en 
anorganische bestanddelen van water of 
bodem 

 92.  
de ecologische betekenis van de gemeten abiotische factoren beschrijven.  Ecologische betekenis van de abiotische 

factoren 

 93.  
enkele technieken toepassen om de aanwezige organismen te inventariseren.  Leerlingenproef:  Inventarisatie en 

biodiversiteit 

 94.  
enkele technieken toepassen om de populatiedichtheid/bedekkingsgraad in een 
biotoop te bepalen. 

 Populatiedichtheid/bedekkingsgraad, 
populatiegroeimodel, dynamisch evenwicht, 
draagkracht, overbevolking 

 95.  
de relaties beschrijven tussen de biotische factoren.  Symbiose, commensalisme, antibiose, 

mutualisme, parasitisme, coöperatie, 
concurrentie, prooi-predatie, partnerkeuze 

 96.  
de invloed van de mens op de biotoop bespreken.  

 97.  
de biogeochemische cycli beschrijven.  De biogeochemische cycli van N, P, S, cradle-to-

cradle 
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SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

 Aan de hand van deze module raken de leerlingen vertrouwd met enkele veldbiologische technieken tijdens een dagexcursie of vakoverschrijdend 
meerdaags project  

 De leerkracht is vrij om, afhankelijk van de bereikbaarheid, te kiezen voor een terrestrisch of aquatische biotoop.  

 Overleg met leerkrachten van de vorige graden om overlapping te vermijden is aangeraden. 

 De leerlingen voeren de metingen zo veel mogelijk zelfstandig uit. Tijdens de uitstap worden gegevens (metingen, waarnemingen) verzameld om nadien te 
verwerken, al dan niet in een wetenschappelijk verslag. 

 De dataverwerking kan zijn: eenvoudig rekenwerk; grafiek maken, interpreteren; regressielijn bepalen, X2 toets, gebruik van formules …  

 Voor een uitgebreide documentatie over terrestrische en aquatische biotoop, kan je terecht op de virtuele klas biologie > documenten > cursusaanbod 

 De biogeochemische cycli (N, P): in overzichtelijke schema's weergegeven en bespreken. Indien mogelijk wordt de relatie gelegd met eigen metingen en/of 
literatuurgegevens. 
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4.2.10. Module 10: Homeostase 
DECR. 

NR 
LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

 98.  

met een voorbeeld het belang en de noodzaak van een continue wisselwerking tussen 
het in- en uitwendig milieu van een organisme toelichten. 

 voorbeeld: invloed van de omgeving op de 
overlevingskans van organismen, 
thermoregulatie, bloeddruk 

 Begrip homeostase 

 99.  

de werking van een homeostatisch systeem schematisch bepreken vanuit een concreet 
voorbeeld. 

 Homeostase door negatieve feedback, 
bijvoorbeeld:  

 module zuur-base regulatie,  

 module thermoregulatie 

 module osmoregulatie 

 module excretie 

 100.  
het effect van een verstoring van het homeostatisch evenwicht experimenteel 
onderzoeken. 

Leerlingenpracticum  

 Aansluitend bij gekozen module 

 101.  

enkele voorbeelden van verstoringen en herstelling van het evenwicht geven 
aansluitend bij de gekozen module. 

 Voorbeelden zoals koorts (lauw badje), 
hyperventilatie (in zakje ademen), uitdrogend 
effect van zout, isotoon infuus, sportdranken, 
ORS, diabetes 

SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

 Cellen kunnen enkel overleven in een omgeving die aan bepaalde voorwaarden voldoet (beschikbaarheid van water, zuurstofgas, voedsel, bepaalde 
zuurtegraad, temperatuur …)Daarom proberen ze hun intern milieu relatief stabiel te houden, ondanks wijzigingen in het extern milieu. Dit noemt men 
homeostase (homoios = gelijkaardig, stase = stilstand ). Dit systeem verhoogt de overlevingskans, omdat de meeste levensprocessen slechts binnen 
bepaalde grenzen kunnen plaatsvinden (bijv. werking enzymen binnen bepaalde T en pH-grenzen). 

 Er zijn meerdere manieren om de homeostase te bereiken;  hier komt enkel de negatieve feedback aan bod.  

 Negatieve feedback: de reactie zorgt ervoor dat een gemeten waarde in de tegengestelde richting verandert.  

 Voorbeelden practica:  

 Thermoregulatie: experiment over het verband tussen inspanning, zweten, versnelde hartslag en ademhalingsritme. 

 Excretie: onderzoek van urine, dissectie nier. 

 Zuur-baseregulatie: neutralisatie van maagzuur met bijvoorbeeld van calciumcarbonaat en magnesiumcarbonaat (bv. Rennie). 

 Osmoregulatie: osmoseproefjes (plasmolyse en deplasmolyse van een plantencel). 
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4.2.11. Module 11: Embryonale ontwikkeling 
DECR. 

NR 
LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

 102.  
de fasen van de celdelingsprocessen herkennen, ordenen en toelichten . Meiose, mitose 

Trisomie 21,18, 13, syndroom van Turner… 

 103.  

voorbeelden geven van externe factoren op de ontwikkeling van voortplantingscellen 
en embryo’s en hun effecten hiervan. 

 Voorbeelden van negatieve factoren: 
Radioactieve straling, medicatie, roken, 
alcohol, hypo- en hypervitaminose, 
ziekteverwekkers (CMV, toxoplasmose),… 

 Voorbeelden van positieve factor: rust, 
foliumzuur, anti oxidanten, hygiëne… 

 104.  

enkele screeningstechnieken bespreken.  Screeningsmethoden zoals:  echografie, triple-
test, vruchtwaterpunctie, vlokkentest, 
navelstrengpunctie, nekplooimeting, (PGD bij 
IVF), NIPT, 

 105.  
microscopisch onderzoek verrichten van cellen die betrokken zijn bij voortplanting en 
ontwikkeling. 

 Leerlingenproef  Zaadcellen, primaire, 
secundaire en graafse follikel, mitose, meiose 

 106.  
vanuit het proces van celdeling of bevruchting beredeneren hoe meerlingen kunnen 
ontstaan. 

 Eeneiige en twee-eiige tweeling 

 107.  
enkele belangrijke fasen in de embryonale ontwikkeling beschrijven.  blastula, gastrula (vorming van 3e kiemblad), 

vorming van de neurale buis (neurula) 

 108.  
het belang van hormonen en neurale impulsen bij geboorte en lactatie beschrijven.  Fasen van de geboorte  

 Lactatie 

SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

 Bio-ethisch debat: uitstelbaby  uitstellen van kinderwens o.w.v. carrière, ziektebehandeling – heeft iedereen recht op kinderen?… 

 Belang van borstvoeding 
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5. Algemene pedagogisch-didactische wenken 

5.1. Jaarplan en jaarvorderingsplan 
Er is geen volgtijdelijkheid in het behandelen van de verschillende hoofdstukken in het basisgedeelte 
noch van de modules in deel 2. De volgorde en tijdsverdeling van de verschillende leerplanonderdelen 
zijn het resultaat van een overleg binnen de vakgroep. Binnen dit overleg wordt ook een 
jaarplan/jaarvorderingsplan opgesteld dat een overzicht geeft van de leerplandoelen gekoppeld aan de 
leerinhouden. Het jaarplan is een dynamisch en overzichtelijk werkdocument en geeft de inhouden in 
thematisch gebonden periodes weer. Leerlingenproeven, taken, toetsen en werkstukken worden hierin 
opgenomen. 

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

Het is de bedoeling om 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 motiverende 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. 

 
Bij een leerlingenproef is het aangewezen om de verschillende vaardigheden en attitudes die bij 
uitvoering van de proef en het maken van het verslag aan bod komen, mee op te nemen in de evaluatie. 
Hieronder vallen onder andere: goede meetresultaten, nauwkeurigheid, orde en netheid, opvolgen van 
instructies, aandacht voor de veiligheid… 

Bij de aanvang van de leerlingenproef moet men 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. Betrek de leerlingen zoveel mogelijk bij keuze 
voor materialen en stoffen om hierbij maximaal aandacht te hebben voor duurzaamheid. 

5.3. Wenken bij de informatieopdracht 
In een informatieopdracht is het de bedoeling om een actueel thema te bespreken en/of uit te werken. 
Hierbij beogen we informatieverwerving, -verwerking en communicatie.  

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.  

Het is belangrijk de doelstellingen van deze opdracht duidelijk te stellen en beperkt te houden. De 
expliciete aandacht voor taal en het gebruik van taalactiverende werkvormen (slangenspel, placemat, 
bingo, begrippenkaart…) stimuleert de interactie tussen leerlingen in een motiverende context.  
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Mogelijkheden om informatie te verwerven en verwerken zijn:  

 een discussiegesprek waarbij gefundeerde argumenten worden gebruikt; 

 een stellingenspel of andere werkvorm waarbij de communicatie wordt geactiveerd; 

 een presentatie van een onderzoek of experiment met gebruik van een poster, ppt …; 

 verslag van bedrijfsbezoek of natuureducatief centrum, musea of wetenschapscentra; 

 expert als gastleraar in de school; 

 projectwerk/informatieopdracht over technische toepassingen, historische figuren …; 
 

5.4. Differentiatie 
Diversiteit in het onderwijs is een gegeven, in élke klas. Leerlingen verschillen van elkaar in interesses, 
talenten, voorkennis, culturele achtergrond, denkvaardigheden, zelfredzaamheid, sociale omgang, 
affectieve vaardigheden… Door rekening te houden met deze verschillen vergroot het leerrendement 
van elke leerling. Inspelen op verschillen betekent op de klasvloer onder andere: leerlingen actief keuzes 
laten  maken, worden extra uitgedaagd, ondervinden hulp en ondersteuning, leerlingen praten met 
elkaar, pakken samen of individueel opdrachten aan, onderhandelen over oplossingen, geven toelichting 
en uitleg aan medeleerlingen… 

De aanwezige diversiteit wordt op die manier aangesproken en benut als kans - en niet als een 
belemmering of een probleem dat ‘opgelost’ dient te worden - om tot leren te komen.  

Dit is het centrale uitgangspunt van binnenklasdifferentiatie en biedt elke leerling in de klas maximale 
leerkansen om tot krachtig leren te komen. 

5.4.1. Verschillen in interesse 
Leerlingen verschillen in de mate waarin ze geïnteresseerd zijn voor bepaalde onderwerpen, thema’s of 
vaardigheden binnen het vak. Door met de interesses rekening te houden, krijgt elke leerling de kans om 
wetenschappelijke concepten te koppelen aan specifieke opdrachten, inhouden… of bepaalde 
interessegebieden. 

5.4.2. Verschillen in leerstatus 
Binnenklasdifferentiatie houdt rekening met verschillen in voorkennis en tempo, zodat iedereen 
voldoende uitgedaagd en ondersteund wordt bij het leren. Voorbeelden van toepassingen vinden we 
vandaag reeds terug bij leerkrachten die gebruik maken van basis-, herhalings- en 
uitbreidingsoefeningen in de les om groepen van leerlingen ‘op maat’ aan de slag te zetten, zoals ADI 
(activerende directe instructie-model) of BHV-model (Basis-Herhaling-Verbreding).  

5.4.3. Verschillen in leerprofiel 
Leerlingen verschillen in de manier waarop er geleerd wordt. Een leerprofiel kan betrekking hebben op 
voorkeuren (voor bepaalde aanpakken, didactische werkvormen, locaties …) en de leerstrategieën die 
worden ingezet. Differentiëren op het niveau van leerprofielen omvat het aanbieden van een variatie in 
leeractiviteiten zodat leerlingen kunnen proeven van verschillende leerstrategieën en hierin vaardiger 
worden. Sommige leerlingen werken sneller dan anderen, werken graag samen, werken vlot individueel, 
zijn gericht op beeld of tekst, … Hiermee rekening houden zorgt dat ze op een efficiënte(re) manier 
bepaalde taken uitvoeren. 

5.5. Handelingsgerichte leeractiviteiten in het leerplan  
In de leerplandoelen zijn de werkwoorden onderlijnd om de beoogde taxonomie te benadrukken. 
Onderstaand overzicht geeft hierover meer duidelijkheid en biedt hulp bij het gepast evalueren van de 
leerplandoelstellingen.
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Complexiteit van de kennisniveaus: taxonomie van de leeractiviteiten in Natuurwetenschappen 
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6. Minimale materiële vereisten1 

Vaklokaal 

De lessen worden gegeven in een geschikt wetenschapslokaal, voorzien van een goed uitgeruste 
leraarstafel en leerlingentafels met water en elektriciteit. Het lokaal is voorzien van ten minste één goed 
uitgeruste computer met multimediavoorzieningen en mogelijkheden voor 'real-time'-metingen. 

Veiligheid 

Om aan de nodige veiligheids- en milieuvoorschriften te voldoen dienen o.a. in de school 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 en een wettelijke etikettering van 
chemicaliën. 

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

Basismateriaal 

 3D-modellen: molecuulmodellen, orgaanmodellen 

 Microscoop met projectiemogelijkheid 

 Meetapparatuur (combinatie van analoog, digitaal, computergestuurde sensoren of via een 
applicatie op de smartphone) 

 Thermometer, chronometer, afstandsmeter, multimeter, dynamometer, pH-sensor, dB-meter … 

 (digitale) balans, rolmeter, meetspuiten, dynamometer 

 Kookplaat, spanningsbron  

 Basis glaswerk en chemicaliën 
 
Afvalverwijdering 

Containers of flessen voorzien voor selectief verzamelen van afvalstoffen. Er is een milieubewuste 
verwijdering van afval uit de school.  

  

                                                           

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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7. Evaluatie 

De evaluatie valt te kaderen binnen het evaluatiebeleid van de school. Het spreekt vanzelf dat de 
individuele leraar zijn evaluatie moet afstemmen op deze visie. 

De evaluatie gebeurt aan de hand van evaluatiecriteria in functie van de doelstellingen. 

Een goed functionerende evaluatie beantwoordt aan een aantal randvoorwaarden. De evaluatie is: 

 planmatig: de leerling (en zijn ouders) moeten het wat, wanneer en waarom van de evaluatie weten; 

 voorspelbaar:  

 het gevraagde moet duidelijk herkenbaar zijn voor de leerlingen;  

 de leerling moet de juiste oplossing kunnen terugvinden, ook na het evaluatiemoment;  

 hij moet eruit kunnen leren; 

 efficiënt: doelgericht om leerlingen te begeleiden vanuit een positieve benadering; evaluatie dient 
niet om af te straffen; 

 valide: de evaluatie moet volledig in overeenstemming zijn met wat werd gezien en wat kan 
verwacht worden; 

 relevant: de cijfers moeten in verhouding staan tot de inspanning en het relatief belang; 

 procesgericht: evaluatie mag niet teveel als een finaliteit beschouwd worden; maar eerder als een 
deel van het opvoedingsproces; 

 objectief: de evaluatie moet vergelijkbaar met anderen zijn. Het is belangrijk dat de verschillen 
kunnen uitgelegd worden en als dusdanig worden aanvaard; 

 transparant: de toetsen moeten zo snel mogelijk na verbetering aan de leerlingen worden 
voorgelegd en bij voorkeur met hen worden besproken. 

Een goed functionerende evaluatie beantwoordt aan een aantal kwaliteitscriteria:  

 Stel alleen geldige vragen. 

Enkele voorwaarden hierbij zijn: 

 de opgaven moeten overeenkomen met de leerplandoelstellingen;  

 wat geëvalueerd wordt, moet ook voldoende ingeoefend zijn; 

 de moeilijkheidsgraad moet aanvaardbaar zijn. 

 Verhoog de betrouwbaarheid en verklein de foutenmarge door: 

 duidelijke en ondubbelzinnige vragen te stellen; 

 het puntengewicht in relatie te brengen met het belang van de doelstellingen; 

 vraag per vraag te corrigeren op basis van een correctiemodel met puntenverdeling; 

 relatief veel vragen te stellen en per moeilijkheidsgraad te rangschikken (werkt motiverend) 

 de leerling voldoende tijd geven; 

 de quotering niet te verlagen voor spelfouten, zorg of lay-out of een gebrekkige manier van 
uitdrukken, tenzij dit het doel is (bijv. wanneer de school een vakoverschrijdend taalbeleid erop 
nahoudt); 

 veel evaluatiebeurten te voorzien (zonder te veel onderwijstijd in beslag te nemen!). 

 Zorg voor een voorspelbare evaluatie door: 

 de vragen voldoende herkenbaar te maken en aan te sluiten op de wijze van toetsen die ze 
gewoon zijn; 

 de beoordelingscriteria vooraf gekend zijn; 

 de leerlingen goed op de hoogte brengen van wat ze moeten kennen en kunnen. 
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 Maak van de evaluatie een nuttig instrument (leraar en leerling leren eruit) door: 

 het examen of de toets te laten inkijken en klassikaal te bespreken; 

 aan de leerling feedback te geven en te leren waarom een antwoord juist of fout is; 

 conclusies te trekken voor de manier van onderwijzen (didactische aanpak); 

 de samenhang van het aantal onvoldoendes met andere vakken te analyseren. 

Belangrijk is de evolutie van hun prestaties, daarom zal de leraar voortdurend hun vorderingen nagaan 
en zo nodig remediërend optreden. 

Een aantal redactieregels bevorderen deze voorwaarden. 

 Duidelijke vraagstelling met precieze afbakening van aantallen.  

 Juist gebruikte hulpmiddelen. 

 Onafhankelijkheid van de onderwerpen bij deelvragen of opeenvolgende vragen. 

 Correcte formulering qua taalgebruik: 

 eenvoudig, concreet en zonder overbodigheden. 

 vragen met een zelfde vraagvorm groeperen. 

 vermijden van dubbelzinnige items. 

 vermijden van (dubbele) negaties. 

 Verzorgde lay-out: 

  BIN-normen; 

 geen vraag over twee pagina’s gespreid; 

 overzichtelijke nummering; 

 goed leesbare teksten; 

 duidelijke figuren. 

Naast de evaluatie door de leraar, is het wenselijk dat de leerlingen bij de evaluatie betrokken worden via: 

 peerevaluatie: leerlingen evalueren elkaar; 

 zelfevaluatie: de leerling evalueert zichzelf; 

 co-evaluatie: samen met de leraar. 
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