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1. Visie 

Wetenschappen voor de burger van morgen 

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

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

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

De natuurwetenschappelijke kennis inzetten voor waarden zoals duurzaamheid, veiligheid en 
gezondheid is een belangrijk streefdoel van het leerplan. De algemene doelstellingen komen overeen 
met de eindtermen over “wetenschap en samenleving”. 

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 rijke variatie aan beheersing- en transferniveaus te bereiken in 
functie van studierichtingen en leerlingprofielen, zonder de bekommernis uit het oog te verliezen voor 
een minimum aan wetenschappelijke geletterdheid. Vanuit een concept-context benadering leren 
leerlingen in dagdagelijkse situaties de wetenschappelijke begrippen herkennen en begrijpen. 

De begrippen ‘duurzaamheid’ en ‘maatschappelijke relevantie’ 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; 

 taalactiverende opdrachten of taalondersteunende opdracht zoals een slangenspel, placemat, bingo; 

 verslag van bedrijfsbezoek of natuureducatief centrum, museum of wetenschapscentrum; 

 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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4. Leerplandoelstellingen en leerinhouden 

4.1. Module Biologie 

DECR. 
NR 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

3 1.  

De hormonale regeling van de menselijke voortplanting 

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 

3 2.  
het gebruik en werking van de hormonale anticonceptie linken aan belangrijke 
gebeurtenissen van de menstruatiecyclus en de betreffende hormonen. 

Vruchtbare periode (maandkalender + grafiek) 

Functie van oestrogeen en progesteron in de 
menstruatiecyclus 

Invloed van de pil en andere hormonale 
anticonceptiva. 

D 3.  
het correct gebruik van hormonale en andere anticonceptiva beschrijven. 

 

5 4.  
een respectvolle houding tonen ten opzichte van seksuele diversiteit. 

 

3 5.  
gebruik maken van beelden om het verband te leggen tussen de begrippen cel(kern), 
DNA, chromosomen en genen. 

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

3, 2 6.  
de relatie leggen tussen de noodzaak van de halveringsdeling bij de vorming van 
geslachtscellen en de bevruchting. Meiose en mitose 
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5, 6 7.  

Overerving en variatie  

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 8.  
met voorbeelden het begrip erfelijkheid illustreren. 

Voorbeelden van erfelijke kenmerken  

Voorbeelden van niet erfelijke kenmerken  

1, 2 9.  
aan de hand van concrete voorbeelden de kenmerken van organismen verklaren vanuit 
erfelijkheid. 

Voorbeelden van kruisingsschema’s, eenvoudige 
stambomen, generatiefoto’s 

De begrippen i.v.m. dominantie afleiden aan de 
hand van voorbeelden 

2 10.  
de overerving van het geslacht uitleggen. Geslachtschromosomen 

D 11.  
een kruisingsschema opstellen. Monohybride kruisingen 

1 12.  

Evolutie 

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, al dan niet 
onder invloed van omgevingsfactoren (mutatie) 
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4 13.  
aan de hand van een simulatie, spel of voorbeeld het principe van natuurlijke selectie 
uitleggen. 

Natuurlijke selectie 

4 14.  
soortvorming, met inbegrip van de mens, afleiden uit de principes voor biologische 
evolutie. 

Soortvorming door variatie, pressie, overerving, 
isolatie 

4 15.  
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 16.  
gebruik makend van actuele thema’s, het verband tussen evolutie en maatschappij 
illustreren. 

Klimaatverandering: invloed op fauna en flora, 
ziekenhuisbacterie, luizen, herbicide/insecticide, 
olifanten zonder slagtanden …  

SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

Voorkennis: bouw en functie van voortplantingsorganen zijn reeds gezien in de eerste graad, opfrissen is sterk aanbevolen. 

Hormonale regeling:  

 Beschrijven – bespreken:  bv a.d.h.v. een stellingenspel – onderwerp wordt bespreekbaar gemaakt.  Bijv. begrip transgender, hormonenkuren, hormonen 
in sport, veeteelt … 

 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.  

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

 Leerplandoel 4 is attitudinaal, maar vestigt de aandacht op het respect dat leerlingen vertonen voor anderen, voor uiterlijke kenmerken, voor seksuele 
geaardheid en verdraagzaamheid hiervoor.  

 Levensduur geslachtscellen  

 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. 
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 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. 

Overerving en variatie 

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

 Voorbeelden van niet erfelijke kenmerken zoals: tattoo, gekleurde ooglenzen, lengte van het haar, taa l…– opstap naar Lamarck 

 Fauna en flora: voorbeelden zoals bronst, territoriaal gedrag …  

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

 Voorbeelden uit planten- en dierenwereld, contexten gekoppeld aan studierichting  

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

 Het is geenszins de bedoeling termen zoals allel, fenotype, genotype, homozygoot, heterozygoot te bevragen. Van deze termen is het aangewezen 
alternatieve beschrijvingen te gebruiken zoals: vorm/variant van een gen, uitzicht/uiterlijke kenmerken, aanwezige genen. 

 Het is niet de bedoeling de wetten van Mendel te bespreken, enkel een kruisingsschema kunnen lezen, interpreteren en/of opstellen.  

Evolutietheorie 

 simulatie te vinden op https://phet.colorado.edu/nl/simulation/legacy/natural-selection; Het simulatiespel van Stebbins en Allen, 1975. 

 Darwin als grondlegger van de evolutietheorie ter sprake brengen. 

 ‘Met inbegrip van de mens’:  Hiermee wordt bedoeld dat we de evolutietheorie niet alleen bespreken via fauna en flora en voorbeelden uit planten- en 
dierenwereld. De mens is een organisme zoals de andere organismen en volgt dus volledig de regels van evolutie. 

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

 Informatie over evolutietheorie en geloof: Rana Dajani (verschillende YouTube filmpjes op het internet 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 moeilijk 
bereikbare leerlingen.  

 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 evolutietheorie’ (Bas Haring) en ’De betoverende werkelijkheid’ (R. Dawkins) zijn toegankelijke boeken die evolutie aanschouwelijk maken. 

  

http://www.ecent.nl/
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4.2. Module Fysica en kleur 

DECR. 
NR 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

 17.  

Eigenschappen van licht 

eigenschappen en kenmerkende grootheden van licht in het golfmodel koppelen aan 
visuele waarnemingen. 

(rechtlijnige) voortplanting, amplitude, 
frequentie, golflengte 

Visuele waarnemingen: kleur, intensiteit, 
stralengang 

 18.  

Interactie tussen licht en materie 

aan de hand van experimenten de interactie tussen licht en materie onderzoeken en 
toepassen in een context van drukken. 

Leerlingenproef i.v.m. mogelijke begrippen: 
diffuse en regelmatige weerkaatsing, absorptie, 
transmissie, verstrooiing, schaduwvorming, 
polarisatie 

 19.  

Licht en kleur 

aan de hand van de principes van subtractieve en additieve kleurmenging de 
waargenomen kleur van licht en objecten toelichten. 

kleurenspectrum 

additieve en subtractieve kleurenmenging 

 20.  een kleur situeren en beschrijven binnen een kleurruimte. 

primaire en secundaire kleuren 

kleurruimte (RGB, CMYK, LAB) 

6 21.  

Spectraalfotometrie - densitometrie 

aan de hand van experimenten informatie bekomen over kleur en dus de aard en 
samenstelling van objecten. 

Mogelijke toepassingen: gebruik van filters, 
spectraallampen, continue spectrum van 
zonlicht, vlamspectroscopie, diffractie op een CD 
… 

 22.  de principes van spectroscopie toelichten bij het gebruik van een densitometer. inktlaagdikte 

SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

 Frequentie van lichtgolven koppelen aan het elektromagnetisch spectrum en bijvoorbeeld UV-straling.  
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 Diffuse en regelmatige weerkaatsing, absorptie, transmissie en verstrooiing kunnen door de leerlingen onderzocht worden door met de GSM foto’s met 
flits te nemen van lichte, donkere, transparante, gepolijste, ruwe, gekleurde … oppervlaktes. Een flitsfoto van verfrommeld alluminiumfolie zal er door de 
diffuse weerkaatsing bijvoorbeeld heel anders uitzien dan een foto van gaaf alluminiumfolie waarbij regelmatige weerkaatsing optreedt. Op dezelfde 
manier kunnen bij gebruik van doorschijnende en doorzichtige voorwerpen als filter voor de lens van de GSM diffuse en regelmatige transmissie 
geïllustreerd worden. Door de dikte van de filter (meerdere laagjes) te laten toenemen neemt de absorptie toe. 

 Schaduwvorming wordt duidelijk gemaakt met het stralenmodel van licht. Polarisatie wordt verklaard met gebruik van het golf-model. Het gebruik van 
verschillende modellen in de wetenschap kan hier aan bod komen. 

 Spectraalfotometrie: het gebruik van demoproeven is hierbij een aangewezen methode. Een spectroscoop kan ook zelf gemaakt worden. 

 Mogelijke demoproeven i.v.m. optica: http://fys.kuleuven.be/pradem/demoproeven/demoproeven-optica-heverlee. 

 Fysische begrippen worden zo veel mogelijk conceptueel aangebracht, met aandacht voor mogelijke misconcepten. 

 Kleurenruimtes: RGB: Rood, Groen, Blauw   -   CMYK: Cyaan, Magenta, Geel, Key   -   LAB: Lichtsterkte en kleurkanaal 

  

http://fys.kuleuven.be/pradem/demoproeven/demoproeven-optica-heverlee
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4.3. Module Chemie en drukken 

DECR. 
NR 

LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

 23.  

Drukdragers 

verschillende stoffen die bruikbaar zijn als drukdrager indelen volgens chemische 
samenstelling. 

Biopolymeren (papier, karton, katoen …) 
Polymeren (kunststoffen, nylon …) 
Metalen (blik, aluminium …) 

 24.  
aan de hand van experimenten verschillende stoffen die bruikbaar zijn als drukdrager 
indelen volgens fysische en chemische eigenschappen. 

Bijvoorbeeld: brandbaarheid, plooibaarheid, 
absorberend vermogen … 

 25.  

Inkten 

de verschillende componenten van inkt benoemen en toelichten in functie van hun 
toepassingsgebied. 

Componenten van inkt: kleurstof (pigment), 
oplosmiddel (vet, water, alcohol), toevoegstoffen 
(droogstoffen, weekmakers) 

Mogelijke begrippen in functie van 
toepassingsgebied: polair/apolair, hydrofiel/-
foob, oplosbaarheid, geleidbaarheid, 
voedselveiligheid, lichtechtheid 

6 26.  

Het proces van hechting en droging bij inkt 

de processen beschrijven die zorgen voor hechting en droging bij inkt en deze 
processen verklaren. 

Mogelijke begrippen: cohesie, adhesie, 

verdamping, oxidatie, absorptie, uitharden, UV … 

5, 6 27.  

Gezondheid - duurzaamheid 

bij het werken met inkten en oplosmiddelen een verantwoorde keuze maken van 
materialen in functie van duurzaamheid, afvalbeheer en gezondheid. 

Mogelijke begrippen in functie van 
duurzaamheid: biodegradeerbaarheid van 
drukdrager, inkt en verpakking, afvalbeheer 
(recyclage, sorteren …), gezondheid (effecten op 
ademhalingsstelsel, zenuwstelsel, huid …) 
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SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

 Bij www.chemieleerkracht.be zijn mogelijke leerlingenproeven te vinden. 

 Een uitgebreide leerlingenproef is te vinden in ‘Er zit chemie in je tintenkiller’ (Ann de Neef). 

 Een beschrijving van samenstelling en soorten inkt is te vinden op www.vvvf.nl 

 Het leerplandoel dat hoort bij gezondheid en duurzaamheid kan via een informatieopdracht worden gehaald. 

 Via http://www.kvcv.be/index.php/nl is verdere relevante informatie te vinden. 

 

http://www.chemieleerkracht.be/
http://www.vvvf.nl/
http://www.kvcv.be/index.php/nl
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5. Algemene pedagogisch-didactische wenken 

Jaarplan en jaarvorderingsplan 

Er is geen volgtijdelijkheid in het behandelen van de verschillende modules. 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, werkstukken worden hierin opgenomen. 

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 verslag.  

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. 

 
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. 

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 …; 
 
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 maken actief 
keuzes, worden extra uitgedaagd en 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. 

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. 

 
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).  

 
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. 

 
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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6. Minimale materiële vereisten1 

Vaklokaal 

De lessen worden gegeven in een geschikt wetenschapslokaal, voorzien van een goed uitgeruste 
leraarstafel, 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, 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 

 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 worden voorzien voor het selectief verzamelen van afvalstoffen. Er is een 
milieubewuste aanpak bij de verwijdering van afval in 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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8. Bibliografie 

Een uitgebreide bibliografie wordt ter beschikking in de virtuele klas gesteld. 


