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Voorwoord 
 

 

 

 

 

 

De handreiking voor het schoolexamen die voor u ligt, hoort bij de examenprogramma's biologie 

havo en vwo die in augustus 2013 van kracht worden in de tweede fase van het voortgezet 

onderwijs. Sinds 2007 zijn de examenprogramma’s voor op dat moment bestaande vakken 

geglobaliseerd, wat wil zeggen dat ze minder eindtermen en minder detaillering van eindtermen 

bevatten dan voorheen het geval was. Ook zijn alle vormvoorschriften voor het schoolexamen 

vervallen. Docenten zijn nu, binnen de wettelijke kaders, vrij hun schoolexamens naar eigen 

inzicht in te richten. Bij dit laatste biedt SLO, op verzoek van OCW, steun in de vorm van 

handreikingen per vak, waarvan dit er één is. De voor u liggende handreiking voor het 

schoolexamen biologie wil docenten informeren over de verplichtingen en mogelijkheden en 

bevat niet-voorschrijvende suggesties en adviezen voor de inrichting van het schoolexamen.  

 

In 2007 is door de Commissie Vernieuwing Biologie Onderwijs havo/vwo onder voorzitterschap 

van Prof. K. Th. Boersma een concept vernieuwd examenprogramma biologie geformuleerd. Bij 

dit concept-examenprogramma is door een breed samengestelde syllabuscommissie biologie 

een werkversie van een syllabus ontwikkeld. De SLO heeft de werkversie van een handreiking 

aangeleverd. De via pilots ondersteunde vernieuwing van nieuwe biologie is gemonitord en 

geëvalueerd1 

Eind 2010 heeft de Commissie Vernieuwing Biologie Onderwijs havo/vwo de minister van OCW 

een eindadvies aangeboden met daarin onder andere een aangepast examenprogramma 

biologie2. Voor het CE-gedeelte is de syllabus onder verantwoordelijkheid van CvE aangepast. 

De aangepaste handreiking voor het SE-gedeelte onder verantwoordelijkheid van SLO ligt voor 

u. Het nieuwe examenprogramma treedt in werking met ingang van 1 augustus 2013. De 

verdere invoering en implementatie van de examenprogramma's van de exacte vakken gebeurt 

onder regie van SLO. 

 

Hieronder vindt u een kleine leeswijzer voor deze handreiking. Hierin is aangegeven of een 

(deel van het) hoofdstuk algemene informatie bevat, informatie over wat mag en kan of 

vakinhoudelijke informatie. 
  



 

 6 

Algemeen Wa t mag Vakinhoud     

      H1 Biologie in de tweede fase. 

      H1, 1.5 Verschil oude en nieuwe programma. 

      H 2 De programma's van havo en vwo. 

      H3 Het centraal examen en het schoolexamen. 

      H4 De eindtermen van het schoolexamen 

      H5 Mogelijkheden voor toetsing en weging (PTA)

      H6 Afstemming met andere vakken. 

      H7 Onderdelen naar keuze van de school. 

      H8 Vernieuwing examinering. 

   H9 Gebruikte bronnen en literatuur 

 

In de bijlagen vindt u een overzicht van websites die van belang kunnen zijn voor het onderwijs 

in biologie, onder andere de contactadressen van de Regionale Vaksteunpunten zoals ze op 

het moment van schrijven (juli 2012) bekend zijn. Ook zijn enkele voorbeelden van 

Programma's van Toetsing en Afsluiting (PTA's) in de bijlagen opgenomen. 

 

We hopen dat deze handreiking voor docenten zal bijdragen aan het ontwikkelen van 

uitstekend biologieonderwijs en van examens van hoge kwaliteit. Dirk-Jan Boerwinkel, Gee van 

Duin, Saskia van der Jagt, Mieke Kapteijn en Jetty Pohlmann willen we bedanken voor hun 

waardevolle suggesties en bijdragen. Tenslotte willen we nog de deelnemers aan de 

klankbordgroepbijeenkomst danken voor hun opmerkingen die geleid hebben tot verbetering 

van deze handreiking.  

 

Er is behoefte om deze handreiking te verrijken met ervaringen vanuit de lespraktijk. Wij streven 

naar een digitaal aangeboden handreiking die ruimte biedt voor verdere ontwikkeling. 

Opmerkingen over de handreiking of voorbeelden uit de lespraktijk zijn dan ook van harte 

welkom. 

 

 

Jos Paus 

Projectleider Handreikingen 
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1. Biologie in de nieuwe tweede fase 
havo/vwo 
 

 

 

Een nieuw examenprogramma brengt uiteraard veranderingen met zich mee. De inhoud is 

geactualiseerd op basis van ontwikkelingen in de wetenschap en het schoolvak. Dat betekent 

dus een aanpassing van doelen, onderwijs en toetsing. Hoe groot die aanpassing is, hangt 

uiteraard af van de afstand tussen de huidige praktijk van de docent en de beoogde praktijk bij 

het nieuwe examenprogramma.  

Die ‘beoogde praktijk’ is echter helemaal niet vast omlijnd of voorgeschreven, er is immers 

vrijheid van inrichting van onderwijs in Nederland. Maar dat betekent niet dat iedereen het zelf 

maar moet uitzoeken. Integendeel, van verschillende kanten wordt docenten ondersteuning 

geboden bij het vormgeven van de eigen praktijk. Deze handreiking doet dat ook en verwijst 

daarbij ook regelmatig naar anderen. We hopen daarmee de docenten én de vernieuwing van 

het biologieonderwijs een goede dienst te bewijzen. 

In dit hoofdstuk schetsen we de achterliggende gedachten van de vernieuwing en de 

belangrijkste veranderingen ten opzichte van de huidige programma’s. We starten echter met 

de officiële plaats en omvang van het vak biologie in de profielen. 

 

1.1 Plaats van het vak in de profielen 
Biologie is een verplicht profielvak in het profiel 'Natuur en Gezondheid'. Het neemt daar een 

plaats in naast de verplichte profielvakken wiskunde A (of B) en scheikunde. In het profiel 

'Natuur en Techniek' is biologie een profielkeuzevak dat ter verdieping of verbreding van het 

profiel gekozen kan worden. 

In de profielen ‘Economie en Maatschappij’ en ‘Cultuur en Maatschappij’ is biologie een keuze-

examenvak. De examenstof is voor beide profielen identiek. Het is een school toegestaan om 

het vak biologie, of gedeelten ervan, in het vrije deel aan te bieden. 

 

1.2 Studielastt abellen 
Met het aantal studielasturen (slu) wordt aangegeven hoe zwaar een vak weegt in het 

vakkenpakket van de leerling. Dit aantal klokuren (géén lesuren) omvat alle activiteiten die 

nodig zijn om je in dit vak te bekwamen: lessen, huiswerk, practica, excursies, praktische 

opdrachten, het lezen van literatuur et cetera. De totale studielast voor een 'gemiddelde' leerling 

per jaar bedraagt 40 (weken) x 40 (klokuren per week): gemiddeld 1600 uur. In de tweede fase 

omvat het havo-programma 3200 slu (4 en 5 havo), het vwo-programma 4800 slu (4, 5 en 6 

vwo). 

 

De studielast van het biologieprogramma voor havo beslaat in totaal 400 uur. Daarin zijn 40 slu 

voor Algemene Natuurwetenschappen (ANW) geïntegreerd. Voor het vak biologie is op het vwo 

480 slu beschikbaar. Naast deze 480 slu zijn voor het profielwerkstuk 80 slu gereserveerd. Het 

onderwerp van het profielwerkstuk is profielgeoriënteerd, en kan al dan niet biologisch zijn. 

 

Ongeveer zestig procent van het examenprogramma wordt centraal geëxamineerd, ongeveer 

veertig procent valt buiten het centrale examen en wordt alleen, maar wel verplicht, in het 

schoolexamen getoetst. Daarnaast mogen de CE-stof en andere vakonderdelen ook op het 

schoolexamen worden getoetst. De eventueel door de school zelf toegevoegde onderdelen 

mogen per kandidaat verschillen. 
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Tabel 1.1 Studielast voor biologie op havo en vwo 

 Totale studielast Studielast CE (60%) Studielast SE (40%) 

havo 400 240 160 

vwo 480 288 192 

 

1.3 Kort e ontstaansgeschiedenis 
Vanaf het begin van deze eeuw is door de Commissie Onderwijs van de Biologische Raad 

(KNAW), met deelname van het Nederlands Instituut voor Biologie (NIBI) en de Nederlandse 

Vereniging voor Onderwijs in de Natuurwetenschappen (NVON) nagegaan welke 

consequenties de enorme ontwikkeling van de biologie zou moeten hebben voor het 

biologieonderwijs. 

Het onderzoek leidde tot aanbevelingen in het rapport: Biologieonderwijs: een vitaal belang3. De 

aanbevelingen in dat rapport zijn gericht op een ‘herijking van het biologieonderwijs’ in primair 

en secundair onderwijs. Biologieonderwijs moet gaan over moderne biologie en relevant zijn 

voor de persoonlijke en maatschappelijke vorming van leerlingen. 

Daarnaast moet biologieonderwijs in het voortgezet onderwijs leerlingen uitdagen om te kiezen 

voor een vervolgopleiding in de biologie of aan biologie gerelateerde disciplines. Het rapport 

schetst samenhangend biologieonderwijs waarop het hoger onderwijs beter kan aansluiten. 

In december 2004 werd de Commissie Vernieuwing Biologie Onderwijs (CVBO) geïnstalleerd, 

met de opdracht om nieuwe examenprogramma’s biologie voor havo en vwo te ontwikkelen, 

een advies te geven voor de onderbouw en de haalbaarheid van de nieuwe programma’s in 

scholen te toetsen. Dit alles in het kader van een leerlijn biologie van 4 tot 18 jaar en 

gebruikmakend van de concept-contextbenadering. 

In de periode van december 2004 tot 2010 heeft de CVBO de grondgedachte van de 

vernieuwing uitgewerkt, de doelen voor modern biologieonderwijs gekozen en verantwoord, en 

een leerlijn van 4 tot 18 jaar ontwikkeld. Om de haalbaarheid van de vernieuwing te beproeven 

zijn in de periode van 2006 tot 2010, met behulp van experimentele examenprogramma’s, door 

zeven scholen modules ontwikkeld en in de klassenpraktijk uitgevoerd. Voor deze pilot zijn 

experimentele examens ontwikkeld en in 2009 in havo en in 2010 voor havo en vwo 

afgenomen. Ook is er een onafhankelijke evaluatie van deze pilot uitgevoerd door SLO. De 

CVBO heeft uiteindelijk de examenprogramma’s bijgesteld op basis van de ervaringen in de 

pilot en ze aan de minister aangeboden met een uitgebreid advies onder de titel: Naar actueel, 

relevant en samenhangend biologieonderwijs.4  

 

1.4 Wat houdt de vernieuwing in? 
Sinds 2003 wordt gewerkt aan de vernieuwing van de exacte vakken in de tweede fase. De 

aanleiding voor deze vernieuwing van de bètavakken werd gevormd door enerzijds 

maatschappelijke ontwikkelingen en anderzijds knelpunten in het vo-onderwijs in de 

bètavakken. Hoewel de details per vak verschillen, worden de volgende aspecten als aanleiding 

voor de vernieuwing door de diverse commissies, verenigd in β5, onderschreven: 

 Maatschappelijke ontwikkelingen: 

- Wetenschap en technologie ontwikkelen zich snel. Voor deze actuele ontwikkelingen is 

te weinig aandacht en ruimte in de vigerende programma's. 

- Een toename in de instroom in bèta- en techniekopleidingen in het hoger onderwijs is 

gewenst. 

 Knelpunten in het vo-onderwijs in de bètavakken: 

- De programma's worden door veel leerlingen als te weinig aantrekkelijk en relevant 

ervaren. Dit houdt onder andere verband met het gebrek aan actualiteit en is een van 

de oorzaken van de te geringe instroom in bèta- en techniek opleidingen. 
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- De verschillende programma's tonen te weinig samenhang binnen de vakken en 

tussen de vakken. 

- Er is sprake van een onbevredigende aansluiting met het hoger onderwijs. 

- Er is sprake van overladenheid van de programma's. 

 

Het doel van de vernieuwing van de examenprogramma's is om adequaat in te spelen op deze 

ontwikkelingen en de gesignaleerde knelpunten op te lossen. Om dit doel te bereiken hebben 

de verschillende vakvernieuwingscommissies ervoor gekozen om (in meer of mindere mate) de 

nieuwe eindtermen te formuleren aan de hand van contexten en concepten. Contexten kunnen 

in de visie van de vernieuwingscommissies bijdragen aan actueler, relevanter en meer 

samenhangend onderwijs en de inbreng van het hoger onderwijs in het voortgezet onderwijs 

bevorderen, waarbij een doelmatige conceptenkeus de overladenheid kan terugdringen. 

 

Het uiteindelijk doel van de vernieuwing is dat leerlingen hun biologische kennis kunnen 

gebruiken in welke context dan ook. Leerlingen leren biologische concepten die hen later in hun 

persoonlijk leven en in hun vervolgopleiding van pas komen.  

Dat betekent dat er geen (voorschrijvende) keuze is gemaakt voor contexten die leerlingen 

moeten kennen, al worden in het advies van de CVBO en in de syllabus wel veel voorbeelden 

van contexten genoemd. Wel is het de bedoeling dat er expliciet verbindingen worden gelegd 

tussen de biologische concepten en het gebruik ervan in diverse contexten uit leefwereld, 

beroepsbeoefening en wetenschap. Ook wordt expliciet aandacht gevraagd voor de – soms 

kleine, soms grotere – verschillen in betekenis van concepten in verschillende contexten en het 

meenemen (transfer) van concepten vanuit de ene context naar een andere. 

 

Het nieuwe examenprogramma is door de CVBO samengevat in een systeemmatrix5 

gebaseerd op twee ordenende principes. De ene as wordt gevormd door de organisatieniveaus 

van de biologie, van molecuul tot Systeem Aarde, de andere as door een vijftal 

‘systeemconcepten’: zelfregulatie, zelforganisatie, interactie, reproductie en evolutie. De cellen 

van de matrix zijn dan uitwerkingen van de systeemconcepten op de verschillende 

organisatieniveaus. De matrix benadrukt de samenhang tussen de biologische concepten. 

Zowel in de breedte (de samenhang van de begrippen op een bepaald organisatieniveau) als in 

de diepte (het voorkomen van een centraal concept op verschillende niveaus). 

Dat leerlingen geacht worden de biologische concepten in samenhang te gebruiken, wordt ook 

benadrukt door de vakspecifieke vaardigheden die in het nieuwe examenprogramma zijn 

opgenomen: vorm-functie-denken, ecologisch denken, evolutionair denken en systeemdenken. 

 

De overige vaardigheden benadrukken de relaties die biologie heeft met andere vakken. Naast 

vaardigheden die voor vrijwel alle vakken gelden (informatievaardigheden, communiceren, 

reflecteren op leren en studie en beroep) zijn dat vaardigheden die voor alle 

natuurwetenschappelijke vakken gelden: onderzoeken, ontwerpen, modelvorming, 

natuurwetenschappelijk instrumentarium gebruiken (inclusief mathematische vaardigheden) en 

waarderen en oordelen. 

 

1.5 Vergelijking oude en nieuwe programma's 
Als we de nieuwe examenprogramma’s vergelijken met de huidige, dan valt op dat de indeling 

en de formulering van de eindtermen anders is. Hierboven is al uitgelegd dat de vijf 

systeemconcepten en de zeven organisatieniveaus de ordening en samenhang bepalen. 

Daarnaast is ook het belang van de contexten in de eindtermformulering terug te vinden. In 

Figuur 1.1 is dat toegelicht. 
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Figuur 1.1 De opbouw van de eindtermen toegelicht aan de hand van eindterm 24 

 

Behalve een andere manier van formuleren van de eindtermen, zijn er ook inhoudelijke 

veranderingen. Zo komt het toenemende belang van het moleculaire en cellulaire niveau in de 

biologische wetenschap nu ook in het havo-programma tot uitdrukking. Nieuwe ontwikkelingen 

in de biologie hebben een plaats gekregen, zoals epigenetica, bio-informatica en biosynthese. 

Ook de centrale plaats die het begrip evolutie in de hedendaagse biologie steeds meer inneemt, 

is in het programma terug te vinden in een verdieping van dat begrip voor zowel havo als vwo. 

Gedragsbiologie is geactualiseerd en uitgebreid naar het populatieniveau. 

Daarnaast is het accent op de mens minder geworden en is er meer aandacht voor planten en 

moderne systeembiologie. 

 

In bijlage 1 zijn de eindtermen uit het programma 2007 vergeleken met die uit het nieuwe 

examenprogramma. 

 

De titel van het subdomein vermeldt zowel 

het systeemconcept als het 

organisatieniveau. 

Subdomein C1 Zelforganisatie van cellen
24. De kandidaat kan  
met behulp van de concepten genexpressie en celdifferentiatie 
in contexten op het gebied van energie, gezondheid en voedselproductie 
benoemen op welke wijze de ontwikkeling van cellen verloopt.

Een of meer 

concepten uit de 

betreffende cel 

van de matrix 

worden genoemd. 

Er wordt aangegeven in welke 

gebieden contexten gezocht 

kunnen worden. 

Een handelingswerkwoord geeft aan 

met welke diepgang de leerlingen de 

kennis kunnen gebruiken. 
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2. De programma's voor havo en 
vwo 
 

 

 

Sinds 2007 zijn de nieuwe examenprogramma's van alle vakken geformuleerd in globale 

eindtermen in plaats van in een gedetailleerde beschrijving van eindtermen. Het 

examenprogramma bestaat uit zes domeinen: 

Domein A Vaardigheden 

Domein B  Zelfregulatie 

Domein C  Zelforganisatie 

Domein D  Interactie 

Domein E  Reproductie 

Domein F  Evolutie 

 

Elk domein bevat subdomeinen. Per subdomein is de inhoud in één eindterm geformuleerd. 

Deze globale formulering van eindtermen biedt docenten meer keuzevrijheid bij het 

schoolexamen. Docenten kunnen verschillende keuzes maken in invulling en uitvoering van 

onderdelen van het schoolexamen (zie ook hoofdstuk 4) en kunnen zo hun specifieke expertise 

inzetten. 

 

2.1 Exa menprogramma havo 
 

Domein A Vaardigheden  
 

Algemene vaardigheden (profieloverstijgend niveau)  
 
Subdomein A1 Informatievaardigheden gebruiken 
1. De kandidaat kan doelgericht informatie zoeken, beoordelen, selecteren en verwerken. 

 
Subdomein A2 Communiceren 
2. De kandidaat kan adequaat schriftelijk, mondeling en digitaal in het publieke domein 

communiceren over onderwerpen uit het desbetreffende vakgebied. 

 
Subdomein A3 Reflecteren op leren 
3. De kandidaat kan bij het verwerven van vakkennis en vakvaardigheden reflecteren op eigen 

belangstelling, motivatie en leerproces. 

 
Subdomein A4 Studie en beroep 
4. De kandidaat kan aangeven op welke wijze natuurwetenschappelijke kennis in studie en 

beroep wordt gebruikt en kan mede op basis daarvan zijn belangstelling voor studies en 

beroepen onder woorden brengen. 

 

Natuurwetenschappelijke, wiskundige en technische vaardigheden (bètaprofielniveau)  
 
Subdomein A5 Onderzoeken 
5. De kandidaat kan in contexten instructies voor onderzoek op basis van vraagstellingen 

uitvoeren en conclusies trekken uit de onderzoeksresultaten. De kandidaat maakt daarbij 

gebruik van consistente redeneringen en relevante rekenkundige en wiskundige 

vaardigheden.  
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Subdomein A6 Ontwerpen 
6. De kandidaat kan in contexten op basis van een gesteld probleem een technisch ontwerp 

voorbereiden, uitvoeren, testen en evalueren en daarbij relevante begrippen, theorie en 

vaardigheden en valide en consistente redeneringen hanteren. 

 
Subdomein A7 Modelvorming 
7. De kandidaat kan in contexten een probleem analyseren, een adequaat model selecteren, 

en modeluitkomsten genereren en interpreteren. De kandidaat maakt daarbij gebruik van 

consistente redeneringen en relevante rekenkundige en wiskundige vaardigheden 

 
Subdomein A8 Natuurwetenschappelijk instrumentarium 
8. De kandidaat kan in contexten een voor de natuurwetenschappen relevant instrumentarium 

hanteren, waar nodig met aandacht voor risico’s en veiligheid; daarbij gaat het om 

instrumenten voor dataverzameling en -bewerking, vaktaal, vakconventies, symbolen, 

formuletaal en rekenkundige bewerkingen. 

 
Subdomein A9 Waarderen en oordelen 
9. De kandidaat kan in contexten een beargumenteerd oordeel geven over een situatie in de 

natuur of een technische toepassing, en daarin onderscheid maken tussen 

wetenschappelijke argumenten, normatieve maatschappelijke overwegingen en persoonlijke 

opvattingen. 

 

Biologie – specifieke vaardigheden  
 
Subdomein A10 Beleven 
10. De kandidaat kan in contexten gevoelens en betekenissen expliciteren die worden 

opgeroepen door het omgaan met de natuur of in de natuur voorkomende objecten en 

daarbij aandacht schenken aan de gevoelens en betekenissen van anderen. 

 
Subdomein A11 Vormfunctiedenken 
11. De kandidaat kan in contexten redeneringen hanteren waarbij van biologische objecten op 

verschillende organisatieniveaus, vanuit een gegeven vorm, naar een bijbehorende functie 

wordt gezocht en andersom. 

 
Subdomein A12 Ecologisch denken 
12. De kandidaat kan in contexten op het gebied van duurzaamheid redeneringen hanteren 

waarbij uitgewerkt wordt wat de gevolgen van interne- of externe veranderingen in een 

levensgemeenschap of ecosysteem zijn. 

 
Subdomein A13: Evolutionair denken 
13. De kandidaat kan in contexten redeneringen hanteren waarmee biologische verschijnselen 

op verschillende organisatieniveaus verklaard worden met behulp van theorie over 

evolutiemechanismen. 

 
Subdomein A14 Systeemdenken 
14. De kandidaat kan in contexten een onderscheid maken tussen verschillende 

organisatieniveaus, relaties binnen en tussen organisatieniveaus uitwerken en uiteenzetten 

hoe biologische eenheden op verschillende organisatieniveaus zichzelf in stand houden en 

ontwikkelen. 
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Subdomein A15 Contexten 
15. De kandidaat kan de in domein A genoemde vaardigheden en de in domeinen B tot en met 

F genoemde concepten ten minste gebruiken in beroepscontexten en in 

leefwereldcontexten. 

 
Subdomein A16 Kennisontwikkeling en -toepassing 
16. De kandidaat kan in contexten analyseren op welke wijze natuurwetenschappelijke en 

technologische kennis wordt ontwikkeld en toegepast. 

 

Domein B Zelfregulatie  
 

Subdomein B1 Eiwitsynthese 
17. De kandidaat kan met behulp van de concepten DNA en eiwitsynthese ten minste in 

contexten op het gebied van gezondheid en voedselproductie verklaren op welke wijze 

bouwstoffen van de cel worden gevormd. 

 
Subdomein B2 Stofwisseling van de cel 
18. De kandidaat kan met behulp van de concepten homeostase, transport, assimilatie en 

dissimilatie ten minste in contexten op het gebied van gezondheid en voeding verklaren op 

welke wijze de stofwisseling van cellen van prokaryoten en eukaryoten verloopt. 

 
Subdomein B3 Stofwisseling van het organisme 
19. De kandidaat kan met behulp van de concepten orgaan, fotosynthese, ademhaling, 

vertering, uitscheiding en transport ten minste in contexten op het gebied van gezondheid 

en voedselproductie benoemen op welke wijze de stofwisseling van organismen verloopt en 

benoemen op welke wijze stoornissen daarin kunnen ontstaan en op welke wijze deze 

kunnen worden aangepakt. 

 
Subdomein B4 Zelfregulatie van het organisme 
20. De kandidaat kan met behulp van de concepten homeostase, hormonale regulatie en 

neurale regulatie ten minste in contexten op het gebied van sport en voeding verklaren op 

welke wijze eukaryoten zichzelf reguleren. 

 
Subdomein B5 Afweer van het organisme 
21. De kandidaat kan met behulp van het concept afweer ten minste in contexten op het gebied 

van gezondheidszorg en voedselproductie benoemen op welke wijze eukaryoten zich te 

weer stellen tegen andere organismen, virussen en allergenen en welke problemen daarbij 

kunnen ontstaan. 

 
Subdomein B6 Beweging van het organisme 
22. De kandidaat kan met behulp van de concepten beweging, neurale regulatie en 

waarneming ten minste in contexten op het gebied van gezondheid en sport verklaren op 

welke wijze mens en dier bewegen en op welke wijze dit kan worden geoptimaliseerd. 

 
Subdomein B7 Waarneming door het organisme 
23. De kandidaat kan met behulp van de concepten orgaan, waarneming en neurale regulatie 

ten minste in contexten op het gebied van gezondheid en sport verklaren op welke wijze 

organismen waarnemen. 

 
Subdomein B8 Regulatie van ecosystemen 
24. De kandidaat kan met behulp van de concepten energiestroom, kringloop, dynamiek en 

evenwicht ten minste in contexten op het gebied van duurzaamheid verklaren op welke 
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wijze ecosystemen zichzelf reguleren en kan beargumenteren met welke maatregelen de 

mens zelfregulatie van ecosystemen en het systeem Aarde kan beïnvloeden. 

 

Domein C Zelforganisatie  
 

Subdomein C1 Zelforganisatie van cellen 
25. De kandidaat kan met behulp van de concepten genexpressie en celdifferentiatie ten minste 

in contexten op het gebied van energie en gezondheid benoemen op welke wijze de 

ontwikkeling van cellen verloopt. 

 
Subdomein C2 Zelforganisatie van het organisme 
26. De kandidaat kan met behulp van het concept levenscyclus ten minste in contexten op het 

gebied van gezondheid en voedselproductie benoemen op welke wijze de ontwikkeling van 

organismen verloopt en verklaren op welke wijze verstoringen van de ontwikkeling ontstaan, 

kunnen worden voorkomen en worden aangepakt.  

 
Subdomein C3 Zelforganisatie van ecosystemen 
27. De kandidaat kan met behulp van de concepten dynamiek en evenwicht ten minste in 

contexten op het gebied van duurzaamheid en wereldbeeld benoemen op welke wijze 

ecosystemen zich kunnen ontwikkelen en beargumenteren met welke maatregelen de mens 

de zelforganisatie van ecosystemen beïnvloedt. 

 

Domein D Interactie  
 

Subdomein D1 Moleculaire interactie 
28. De kandidaat kan met behulp van de concepten genregulatie en interactie met (a)biotische 

factoren ten minste in contexten op het gebied van gezondheid en voedselproductie 

benoemen op welke wijze de moleculaire regulatie plaatsvindt. 

 
Subdomein D2 Gedrag en interactie 
29. De kandidaat kan met behulp van de concepten gedrag en interactie met (a)biotische 

factoren ten minste in contexten op het gebied van communicatie, gezondheid en veiligheid 

verklaren op welke wijze gedrag van organismen en populaties ontstaat en benoemen wat 

de functie daarvan is. 

 
Subdomein D3 Seksualiteit 
30. De kandidaat kan met behulp van de concepten gedrag en interactie met (a)biotische 

factoren ten minste in contexten op het gebied van gezondheid en communicatie 

beargumenteren op welke wijze vraagstukken met betrekking tot seksualiteit van de mens 

kunnen worden benaderd. 

 
Subdomein D4 Interactie in ecosystemen 
31. De kandidaat kan met behulp van de concepten voedselrelatie en interactie met (a)biotische 

factoren ten minste in contexten op het gebied van duurzaamheid en voedselproductie 

benoemen welke relaties tussen populaties in ecosystemen bestaan en beargumenteren op 

welke wijze vraagstukken die daar betrekking op hebben kunnen worden benaderd. 

 

Domein E Reproductie  
 

Subdomein E1 DNA-replicatie 
32. De kandidaat kan met behulp van het concept DNA-replicatie ten minste in contexten op het 

gebied van veiligheid en gezondheid benoemen op welke wijze erfelijk materiaal wordt 

gereproduceerd. 



 

 15 

Subdomein E2 Levenscyclus van de cel 
33. De kandidaat kan met behulp van het concept celcyclus ten minste in contexten op het 

gebied van energie, gezondheid en voedselproductie benoemen op welke wijze reproductie 

van cellen verloopt. 

 
Subdomein E3 Voortplanting van het organisme 
34. De kandidaat kan met behulp van het concept voortplanting ten minste in contexten op het 

gebied van gezondheid en voedselproductie verklaren op welke wijze de reproductie van 

eukaryoten en prokaryoten verloopt. 

 
Subdomein E4 Erfelijke eigenschap 
35. De kandidaat kan met behulp van het concept erfelijke eigenschap ten minste in contexten 

op het gebied van veiligheid en voedselproductie verklaren op welke wijze eigenschappen 

worden overgedragen bij eukaryoten en prokaryoten. 

 

Domein F Evolutie  
 

Subdomein F1 Selectie 
36. De kandidaat kan met behulp van de concepten DNA, mutatie, recombinatie en variatie ten 

minste in contexten op het gebied van gezondheid en voedselproductie verklaren op welke 

wijze variatie in populaties tot stand komt. 

 
Subdomein F2 Soortvorming 
37. De kandidaat kan met behulp van de concepten populatie, variatie, selectie en soortvorming 

ten minste in contexten op het gebied van gezondheid en wereldbeeld verklaren op welke 

wijze nieuwe soorten kunnen ontstaan. 

 
Subdomein F3 Biodiversiteit 
38. De kandidaat kan met behulp van het concept biodiversiteit ten minste in contexten op het 

gebied van duurzaamheid benoemen op welke wijze de diversiteit van populaties en 

ecosystemen binnen het systeem Aarde varieert.  
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Systeemmatrix 
De concepten die in het examenprogramma voorkomen, zijn te rangschikken volgens twee 

biologische principes: organisatieniveaus en systeemconcepten. Dit leidt tot een systeemmatrix 

van biologische concepten die in het examenprogramma voorkomen (Figuur 2.1). 

 
 Systeemconcept 

 
Organisatieniveau  
 
met als biologische eenheid 

Domein B 
Zelfregulatie 

Domein C 
Zelforganisatie 

Domein D 
Interactie 

Domein E 
Reproductie 

Domein F 
Evolutie 

O
rg

an
is

at
ie

ni
ve

au
 

Moleculair niveau 
 
 
DNA 

Eiwitsynthese Genexpressie Genregulatie  
Interactie met  
(a-)biotische 
factoren 

DNA-replicatie Mutatie  
Recombinatie  
Variatie 

Cellulair niveau 
 
 
Cel 

Homeostase 
Transport 
Assimilatie  
Dissimilatie 

Celdifferentiatie  Celcylus  

Orgaan niveau 
 
 
Orgaan 

Ademhaling  
Vertering  
Uitscheiding  
Transport 

    

Organismaal 
niveau 
 
 
 
 
 
 
 
Prokaryoot 
Eukaryoot 
Virus 

Homeostase 
Fotosynthese  
Ademhaling  
Vertering  
Uitscheiding 
Transport 
Afweer  
Beweging 
Hormonale 
regulatie  
Neurale regulatie 
Waarneming 

Levenscyclus Gedrag 
Interactie met  
(a-)biotische 
factoren 
Seksualiteit 

Voortplanting 
Erfelijke 
eigenschap 
 

 

Populatieniveau 
 
 
Populatie 

  Gedrag 
Interactie met 
(a-) biotische 
factoren 

 Variatie  
Selectie  
Soortvorming 

Ecosysteem 
niveau 
 
Ecosysteem 

Energiestroom  
Kringloop 
Dynamiek 
Evenwicht 

Dynamiek 
Evenwicht 

Voedselrelatie  
Interactie met  
(a-)biotische 
factoren 

  

Systeem  
Aarde 
 
Systeem Aarde 

Kringloop 
 

   Biodiversiteit 

 
Figuur 2.1 Systeemmatrix havo.  

De concepten die in ieder geval in het schoolexamen moeten worden getoetst, zijn vetgedrukt, 

de concepten die in ieder geval in het schoolexamen én het centraal examen moeten worden 

getoetst, zijn vetgedrukt én onderstreept. 
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2.2 Examenprogramma vwo 
 
Domein A Vaardigheden  
 

Algemene vaardigheden (profieloverstijgend niveau)  
 
Subdomein A1 Informatievaardigheden gebruiken 
1.  De kandidaat kan doelgericht informatie zoeken, beoordelen, selecteren en verwerken. 

 
Subdomein A2 Communiceren 
2. De kandidaat kan adequaat schriftelijk, mondeling en digitaal in het publieke domein 

communice-ren over onderwerpen uit het desbetreffende vakgebied. 

 
Subdomein A3 Reflecteren op leren 
3.  De kandidaat kan bij het verwerven van vakkennis en vakvaardigheden reflecteren op eigen 

belangstelling, motivatie en leerproces. 

 
Subdomein A4 Studie en beroep 
4.  De kandidaat kan aangeven op welke wijze natuurwetenschappelijke kennis in studie en 

beroep wordt gebruikt en kan mede op basis daarvan zijn belangstelling voor studies en 

beroepen onder woorden brengen. 

 

Natuurwetenschappelijke, wiskundige en technische vaardigheden (bètaprofielniveau)  
 
Subdomein A5 Onderzoeken 
5.  De kandidaat kan in contexten vraagstellingen analyseren, gebruikmakend van relevante 

begrippen en theorie, vertalen in een vakspecifiek onderzoek, dat onderzoek uitvoeren, en 

uit de onderzoeksresultaten conclusies trekken. De kandidaat maakt daarbij gebruik van 

consistente redeneringen en relevante rekenkundige en wiskundige vaardigheden. 

 
Subdomein A6 Ontwerpen 
6. De kandidaat kan in contexten op basis van een gesteld probleem een technisch ontwerp 

voorbereiden, uitvoeren, testen en evalueren en daarbij relevante begrippen, theorie en 

vaardigheden en valide en consistente redeneringen hanteren. 
 
Subdomein A7 Modelvorming 
7.  De kandidaat kan in contexten een relevant probleem analyseren, inperken tot een 

hanteerbaar probleem, vertalen naar een model, modeluitkomsten genereren en 

interpreteren, en het model toetsen en beoordelen. De kandidaat maakt daarbij gebruik van 

consistente redeneringen en relevante rekenkundige en wiskundige vaardigheden. 

 
Subdomein A8 Natuurwetenschappelijk instrumentarium 
8.  De kandidaat kan in contexten een voor de natuurwetenschappen relevant instrumentarium 

hanteren, waar nodig met aandacht voor risico’s en veiligheid; daarbij gaat het om 

instrumenten voor dataverzameling en -bewerking, vaktaal, vakconventies, symbolen, 

formuletaal en rekenkundige bewerkingen 

 
Subdomein A9 Waarderen en oordelen 
9.  De kandidaat kan in contexten een beargumenteerd oordeel geven over een situatie in de 

natuur of een technische toepassing, en daarin onderscheid maken tussen 

wetenschappelijke argumenten, normatieve maatschappelijke overwegingen en persoonlijke 

opvattingen. 
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Biologie – specifieke vaardigheden  
 
Subdomein A10 Beleven 
10. De kandidaat kan in contexten gevoelens en betekenissen expliciteren die worden 

opgeroepen door het omgaan met de natuur of in de natuur voorkomende objecten en 

daarbij aandacht schenken aan de gevoelens en betekenissen van anderen. 

 
Subdomein A11 Vormfunctiedenken 
11. De kandidaat kan in contexten redeneringen hanteren waarbij van biologische objecten op 

verschillende organisatieniveaus vanuit een gegeven vorm naar een bijbehorende functie 

wordt gezocht en andersom. 

 
Subdomein A12 Ecologisch denken 
12. De kandidaat kan in contexten op het gebied van duurzaamheid redeneringen hanteren 

waarbij uitgewerkt wordt wat de gevolgen van interne of externe veranderingen in een 

levensgemeenschap of ecosysteem zijn. 

 
Subdomein A13 Evolutionair denken 
13. De kandidaat kan in contexten redeneringen hanteren waarmee biologische verschijnselen 

op verschillende organisatieniveaus verklaard worden met behulp van theorie over 

evolutiemechanismen. 

 
Subdomein A14 Systeemdenken 
14. De kandidaat kan in contexten een onderscheid maken tussen verschillende 

organisatieniveaus, relaties binnen en tussen organisatieniveaus uitwerken en uiteenzetten 

hoe biologische eenheden op verschillende organisatieniveaus zichzelf in stand houden en 

ontwikkelen. 

 
Subdomein A15 Kennisontwikkeling en –toepassing 
15. De kandidaat kan in contexten analyseren op welke wijze natuurwetenschappelijke en 

technologische kennis wordt ontwikkeld en toegepast.  

 
Subdomein A16 Contexten 
16. De kandidaat kan de in domein A genoemde vaardigheden en de in domeinen B tot en met 

F genoemde concepten ten minste gebruiken in wetenschappelijke contexten, in 

beroepscontexten waarvoor een wetenschappelijke opleiding is vereist en in 

leefwereldcontexten. 

 

Domein B Zelfregulatie  
 

Subdomein B1 Eiwitsynthese 
17. De kandidaat kan met behulp van de concepten DNA en eiwitsynthese ten minste in 

contexten op het gebied van gezondheid en voedselproductie verklaren op welke wijze 

zelfregulatie op moleculair niveau plaatsvindt. 

 
Subdomein B2 Stofwisseling van de cel 
18. De kandidaat kan met behulp van de concepten homeostase, transport, assimilatie en 

dissimilatie ten minste in contexten op het gebied van gezondheid en voeding verklaren op 

welke wijze de stofwisseling van cellen van prokaryoten en eukaryoten verloopt. 

 
Subdomein B3 Stofwisseling van het organisme 
19. De kandidaat kan met behulp van de concepten orgaan, fotosynthese, ademhaling, 

vertering, uitscheiding en transport ten minste in contexten op het gebied van gezondheid 
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en voedselproductie verklaren op welke wijze de stofwisseling van organismen verloopt en 

beargumenteren op welke wijze stoornissen daarin kunnen ontstaan en op welke wijze deze 

kunnen worden aangepakt. 

 
Subdomein B4 Zelfregulatie van het organisme 
20. De kandidaat kan met behulp van de concepten homeostase, hormonale regulatie en 

neurale regulatie ten minste in contexten op het gebied van sport en voeding verklaren op 

welke wijze zelfregulatie bij eukaryoten verloopt en beargumenteren op welke wijze daarin 

stoornissen kunnen ontstaan en op welke wijze deze kunnen worden aangepakt. 

 
Subdomein B5 Afweer van het organisme 
21. De kandidaat kan met behulp van het concept afweer ten minste in contexten op het gebied 

van gezondheidszorg en voedselproductie benoemen op welke wijze organismen zich te 

weer stellen tegen andere organismen, virussen en allergenen en beargumenteren welke 

problemen daarbij kunnen optreden en op welke wijze deze kunnen worden aangepakt. 

 
Subdomein B6 Beweging van het organisme 
22. De kandidaat kan met behulp van de concepten beweging, neurale regulatie en 

waarneming ten minste in contexten op het gebied van gezondheid en sport verklaren op 

welke wijze mens en dier bewegen en op welke wijze dit kan worden geoptimaliseerd. 

 
Subdomein B7 Waarneming door het organisme 
23. De kandidaat kan met behulp van de concepten orgaan, waarneming en neurale regulatie 

ten minste in contexten op het gebied van gezondheid en sport verklaren op welke wijze 

organismen waarnemen. 

 
Subdomein B8 Regulatie van ecosystemen 
24. De kandidaat kan met behulp van de concepten energiestroom, kringloop, dynamiek en 

evenwicht ten minste in contexten op het gebied van duurzaamheid verklaren op welke 

wijze ecosystemen zichzelf reguleren; de kandidaat kan beargumenteren welke effecten op 

kunnen treden als zelfregulatie van ecosystemen en het systeem Aarde wordt verstoord, en 

kan beargumenteren met welke maatregelen de mens zelfregulatie van ecosystemen en het 

systeem Aarde kan beïnvloeden. 

 

Domein C Zelforganisatie  
 

Subdomein C1 Zelforganisatie van cellen 
25. De kandidaat kan met behulp van de concepten genexpressie en celdifferentiatie ten minste 

in contexten op het gebied van gezondheid en voedselproductie benoemen op welke wijze 

de ontwikkeling van cellen verloopt en beargumenteren op welke wijze stoornissen in de 

ontwikkeling kunnen ontstaan en worden aangepakt. 

 
Subdomein C2 Zelforganisatie van het organisme 
26. De kandidaat kan met behulp van het concept levenscyclus ten minste in contexten op het 

gebied van gezondheid en voedselproductie benoemen op welke wijze de ontwikkeling van 

organismen verloopt, verklaren op welke wijze verstoringen van de ontwikkeling ontstaan en 

beargumenteren op welke wijze deze kunnen worden voorkomen of worden aangepakt. 

 
Subdomein C3 Zelforganisatie van ecosystemen 
27. De kandidaat kan met behulp van de concepten dynamiek en evenwicht ten minste in 

contexten op het gebied van duurzaamheid en wereldbeeld benoemen op welke wijze 

ecosystemen zich kunnen ontwikkelen en beargumenteren met welke maatregelen de mens 

de zelforganisatie van ecosystemen en het systeem Aarde beïnvloedt. 
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Domein D Interactie  
 

Subdomein D1 Moleculaire interactie 
28. De kandidaat kan met behulp van de concepten genregulatie en interactie met (a)biotische 

factoren ten minste in contexten op het gebied van gezondheid en voedselproductie 

verklaren op welke wijze de moleculaire regulatie plaatsvindt. 

 
Subdomein D2 Cellulaire interactie 
29. De kandidaat kan met behulp van de concepten celcommunicatie en interactie met 

(a)biotische factoren ten minste in contexten op het gebied van gezondheid de wijze waarop 

cellulaire interactie verloopt benoemen. 

 
Subdomein D3 Gedrag en interactie 
30. De kandidaat kan met behulp van de concepten gedrag en interactie met (a)biotische 

factoren ten minste in contexten op het gebied van communicatie, gezondheid en veiligheid 

verklaren op welke wijze gedrag van organismen en populaties ontstaat, benoemen wat de 

functie van het gedrag is en benoemen op welke wijze het zich ontwikkelt. 

 
Subdomein D4 Seksualiteit 
31. De kandidaat kan met behulp van de concepten gedrag en interactie met (a)biotische 

factoren ten minste in contexten op het gebied van gezondheid en communicatie 

beargumenteren op welke wijze vraagstukken met betrekking tot seksualiteit van de mens 

kunnen worden benaderd. 

 
Subdomein D5 Interactie in ecosystemen 
32. De kandidaat kan met behulp van de concepten voedselrelatie en interactie met (a)biotische 

factoren ten minste in contexten op het gebied van duurzaamheid en voedselproductie 

benoemen welke relaties tussen populaties en ecosystemen bestaan en beargumenteren op 

welke wijze vraagstukken die daar betrekking op hebben kunnen worden benaderd. 

 

Domein E Reproductie  
 

Subdomein E1 DNA-replicatie 
33. De kandidaat kan met behulp van het concept DNA-replicatie ten minste in contexten op het 

gebied van veiligheid en gezondheid benoemen op welke wijze erfelijk materiaal wordt 

gereproduceerd. 

 
Subdomein E2 Levenscyclus van de cel 
34. De kandidaat kan met behulp van het concept celcyclus ten minste in contexten op het 

gebied van energie, gezondheid en voedselproductie benoemen op welke wijze reproductie 

van cellen verloopt en beargumenteren op welke wijze daarbij optredende verstoringen 

kunnen worden voorkomen of aangepakt.  

 
Subdomein E3 Reproductie van het organisme 
35. De kandidaat kan met behulp van de concepten voortplanting en erfelijke eigenschap ten 

minste in contexten op het gebied van energie, gezondheid en voedselproductie verklaren 

op welke wijze eigenschappen worden overgedragen en benoemen op welke wijze de 

reproductie van eukaryoten en prokaryoten verloopt. 
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Domein F Evolutie  
 

Subdomein F1 Selectie 
36. De kandidaat kan met behulp van de concepten DNA, mutatie, genetische variatie, 

recombinatie en populatie ten minste in contexten op het gebied van gezondheid en 

voedselproductie verklaren op welke wijze variatie in populaties tot stand komt. 

 
Subdomein F2 Soortvorming 
37. De kandidaat kan met behulp van de concepten populatie, variatie, selectie en soortvorming 

ten minste in contexten op het gebied van gezondheid en wereldbeeld verklaren op welke 

wijze nieuwe soorten kunnen ontstaan. 

 
Subdomein F3 Biodiversiteit 
38. De kandidaat kan met behulp van het concept biodiversiteit ten minste in contexten op het 

gebied van duurzaamheid en wereldbeeld veranderingen in diversiteit van populaties en 

ecosystemen binnen het systeem Aarde verklaren en beargumenteren op welke wijze deze 

veranderingen beïnvloed worden. 

 
Subdomein F4 Ontstaan van het leven 
39. De kandidaat kan met behulp van het concept ontstaan van het leven ten minste in 

contexten op het gebied van wereldbeeld benoemen met behulp van welke theorie het 

voorkomen van leven op Aarde wordt verklaard.  

 
Systeemmatrix 
De concepten die in het examenprogramma voorkomen zijn te rangschikken volgens twee 

biologische principes: organisatieniveaus en systeemconcepten. Dit leidt tot een systeemmatrix 

van biologische concepten die in het examenprogramma voorkomen (Figuur 2.2). 
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 Systeemconcept 

 
Organisatieniveau  
 
met als 
biologische  
eenheid 

B 
Zelfregulatie 

C 
Zelforganisatie 

D 
Interactie 

E 
Reproductie 

F 
Evolutie 

O
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at
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ni
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au
 

Moleculair niveau 
 
 
DNA 

Eiwitsynthese Genexpressie Genregulatie  
Interactie met  
(a-)biotische 
factoren 

DNA-replicatie Mutatie  
Recombinatie  
Genetische 
Variatie 

Cellulair niveau 
 
 
Cel 

Homeostase 
Transport 
Assimilatie  
Dissimilatie 

Celdifferentiatie Celcommunicatie 
Interactie met  
(a-)biotische 
factoren 

Celcylus Ontstaan van 
het leven 

Orgaan niveau 
 
 
Orgaan 

Ademhaling  
Vertering  
Uitscheiding  
Transport 

    

Organismaal 
niveau 
 
 
 
 
 
 
 
Prokaryoot 
Eukaryoot 
Virus 

Homeostase 
Fotosynthese  
Ademhaling  
Vertering  
Uitscheiding 
Transport 
Afweer  
Beweging 
Hormonale 
regulatie  
Neurale regulatie 
Waarneming 

Levenscyclus Gedrag 
Interactie met  
(a-)biotische 
factoren 
Seksualiteit 

Voortplanting 
Erfelijke 
eigenschap 
 

 

Populatie niveau 
 
 
Populatie 

  Gedrag 
Interactie met 
(a-) biotische 
factoren 

 Variatie  
Selectie  
Soortvorming 

Ecosysteem 
niveau 
 
Ecosysteem 

Energiestroom  
Kringloop 
Dynamiek 
Evenwicht 

Dynamiek 
Evenwicht 

Voedselrelatie  
Interactie met  
(a-)biotische 
factoren 

  

Systeem  
Aarde 
 
Systeem Aarde 

Energiestroom  
Kringloop 
Dynamiek 
Evenwicht 
 

Dynamiek 
Evenwicht 

  Biodiversiteit 
Ontstaan van 
het leven 

 

Figuur 2.2 Systeemmatrix voor vwo.  

De concepten die in ieder geval in het schoolexamen moeten worden getoetst, zijn vetgedrukt, 

de concepten die in ieder geval in het schoolexamen én het centraal examen moeten worden 

getoetst, zijn vetgedrukt én onderstreept. De schuingedrukte concepten zijn concepten die (op 

die plaats) in de havo-matrix niet vermeld worden. 
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2.3 Overeenkomsten en verschillen havo-vwo. 
De examenprogramma’s voor havo en vwo zijn op dezelfde wijze opgebouwd, uitgaande van 

dezelfde systeemmatrix.  

De belangrijkste verschillen tussen de beide programma's zijn de volgende: 

 

• Voor havo worden 45 concepten beschreven in 38 eindtermen. 

Voor vwo worden 47 concepten beschreven in 39 eindtermen. 

De concepten die alleen in het vwo-programma voorkomen zijn Celcommunicatie en 

Ontstaan van het leven. Deze concepten zijn relevant in wetenschappelijke contexten. 

Eindterm 29: Cellulaire interactie en eindterm 47: Ontstaan van het leven, komen hierdoor 

alleen voor in het vwo-examenprogramma. 

Bij het havo-examenprogramma zijn de eindtermen Voortplanting (E3) en Erfelijkheid (E4) 

gesplitst vanwege de verdeling CE/SE. In het vwo-examenprogramma zijn beide 

eindtermen ondergebracht in één subdomein (E3) dat wordt getoetst in het CE. 

 

• Van vwo-leerlingen wordt vaker verwacht dat zij ingewikkelde redeneringen kunnen 

hanteren. Door het gebruik van handelingswerkwoorden in het examenprogramma/syllabus 

komt dit tot uiting. Zo is voor vwo ten opzichte van havo minder gebruik gemaakt van het 

werkwoord benoemen en meer van verklaren en beargumenteren.6  

 

Op havo worden concepten voornamelijk behandeld in contexten uit de leefwereld en het 

beroepenveld. Bij vwo zijn daaraan toegevoegd contexten uit wetenschap en onderzoek. 

Wetenschappelijke contexten over onderzoek dat sterk gerelateerd is aan de beroepspraktijk 

kunnen wel relevant zijn voor havo. 

In onderstaande tabel zijn de eindtermen voor havo en vwo naast elkaar gezet. De verschillen 

zijn cursief aangegeven. Wanneer de eindtermen identiek zijn, zijn deze niet opgenomen in de 

tabel. 

 

Tabel 2.1 Verschillen tussen de eindtermen voor havo en vwo 

havo vwo 
 

Subdomein A5 Onderzoeken 
… in contexten instructies voor onderzoek op 

basis van vraagstellingen uitvoeren en 

conclusies trekken uit de 

onderzoeksresultaten. (…) 

Subdomein A5 Onderzoeken 
… in contexten vraagstellingen analyseren, 

gebruikmakend van relevante begrippen en 

theorie, vertalen in een vakspecifiek 

onderzoek, dat onderzoek uitvoeren, en uit de 

onderzoeksresultaten conclusies trekken. (…) 

 

Subdomein A7 Modelvorming 
… in contexten een probleem analyseren, een 

adequaat model selecteren, en 

modeluitkomsten genereren en interpreteren. 

(…) 

Subdomein A7 Modelvorming 
… in contexten een relevant probleem 

analyseren, inperken tot een hanteerbaar 

probleem, vertalen naar een model, 

modeluitkomsten genereren en interpreteren, 

en het model toetsen en beoordelen. (…) 

Subdomein A15 Contexten 
… ten minste gebruiken in beroepscontexten 

en in leefwereldcontexten. 

Subdomein A16 Contexten 
… ten minste gebruiken in wetenschappelijke 

contexten, in beroepscontexten waarvoor een 

wetenschappelijke opleiding is vereist en in 

leefwereldcontexten. 
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havo vwo 
 

Subdomein B1 Eiwitsynthese 
… verklaren op welke wijze bouwstoffen van 

de cel worden gevormd.  

Subdomein B1 Eiwitsynthese 
… verklaren op welke wijze zelfregulatie op 

moleculair niveau plaatsvindt. 

 

Subdomein B3 Stofwisseling van het 
organisme 
… benoemen op welke wijze de stofwisseling 

van organismen verloopt en benoemen op 

welke wijze stoornissen daarin kunnen 

ontstaan en op welke wijze deze kunnen 

worden aangepakt. 

Subdomein B3 Stofwisseling van het 
organisme 
.. verklaren op welke wijze de stofwisseling 

van organismen verloopt en beargumenteren 

op welke wijze stoornissen daarin kunnen 

ontstaan en op welke wijze deze kunnen 

worden aangepakt. 

 
Subdomein B4 Zelfregulatie van het 
organisme 
… verklaren op welke wijze eukaryoten 

zichzelf reguleren. 

Subdomein B4 Zelfregulatie van het 
organisme 
… verklaren op welke wijze zelfregulatie bij 

eukaryoten verloopt en beargumenteren op 

welke wijze daarin stoornissen kunnen 

ontstaan en op welke wijze deze kunnen 

worden aangepakt. 

 
Subdomein B5 Afweer van het organisme 
… benoemen op welke wijze eukaryoten zich 

te weer stellen tegen andere organismen, 

virussen en allergenen en welke problemen 

daarbij kunnen ontstaan. 

Subdomein B5 Afweer van het organisme 
…benoemen op welke wijze organismen zich 

te weer stellen tegen andere organismen, 

virussen en allergenen en beargumenteren 

welke problemen daarbij kunnen optreden en 

op welke wijze deze kunnen worden 

aangepakt. 

 
Subdomein B8 Regulatie van ecosystemen 
… en kan beargumenteren met welke 

maatregelen de mens zelfregulatie van 

ecosystemen en het systeem Aarde kan 

beïnvloeden. 

Subdomein B8 Regulatie van ecosystemen 
…; de kandidaat kan beargumenteren welke 

effecten op kunnen treden als zelfregulatie 

van ecosystemen en het systeem Aarde wordt 

verstoord, en kan beargumenteren met welke 

maatregelen de mens zelfregulatie van 

ecosystemen en het systeem Aarde kan 

beïnvloeden. 

 
Subdomein C1 Zelforganisatie van cellen 
… in contexten op het gebied van energie en 

gezondheid benoemen op welke wijze de 

ontwikkeling van cellen verloopt. 

Subdomein C1 Zelforganisatie van cellen 
…in contexten op het gebied van gezondheid 

en voedselproductie benoemen op welke 

wijze de ontwikkeling van cellen verloopt en 

beargumenteren op welke wijze stoornissen in 

de ontwikkeling kunnen ontstaan en worden 

aangepakt. 
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havo vwo 
 

Subdomein C2 Zelforganisatie van het 
organisme 
… en verklaren op welke wijze verstoringen 

van de ontwikkeling ontstaan, kunnen worden 

voorkomen en worden aangepakt. 

Subdomein C2 Zelforganisatie van het 
organisme 
…, verklaren op welke wijze verstoringen van 

de ontwikkeling ontstaan en beargumenteren 

op welke wijze deze kunnen worden 

voorkomen of worden aangepakt. 

 
Subdomein C3 Zelforganisatie van 
ecosystemen 
… met welke maatregelen de mens de 

zelforganisatie van ecosystemen beïnvloedt. 

Subdomein C3 Zelforganisatie van 
ecosystemen 
… met welke maatregelen de mens de 

zelforganisatie van ecosystemen en het 

systeem Aarde beïnvloedt. 

 
Subdomein D1 Moleculaire interactie 
… benoemen op welke wijze de moleculaire 

regulatie plaatsvindt. 

Subdomein D1 Moleculaire interactie 
… verklaren op welke wijze de moleculaire 

regulatie plaatsvindt. 
 Subdomein D2 Cellulaire interactie 

29. De kandidaat kan met behulp van de 

concepten celcommunicatie en interactie met 

(a)biotische factoren ten minste in contexten 

op het gebied van gezondheid de wijze 

waarop cellulaire interactie verloopt 

benoemen. 

 
Subdomein D2 Gedrag en interactie 
... en benoemen wat de functie daarvan is. 

Subdomein D3 Gedrag en interactie 

 … benoemen wat de functie van het gedrag 

is en benoemen op welke wijze het zich 

ontwikkelt. 

 
Subdomein E2 Levenscyclus van de cel 
… op welke wijze reproductie van cellen 

verloopt. 

Subdomein E2 Levenscyclus van de cel 
… op welke wijze reproductie van cellen 

verloopt en beargumenteren op welke wijze 

daarbij optredende verstoringen kunnen 

worden voorkomen of aangepakt. 

 
Subdomein E3 Voortplanting van het 
organisme 
… met behulp van het concept voortplanting 

ten minste in contexten op het gebied van 

gezondheid en voedselproductie verklaren op 

welke wijze de reproductie van eukaryoten en 

prokaryoten verloopt. 

 

Subdomein E3 Reproductie van het 
organisme 
… met behulp van de concepten voortplanting 

en erfelijke eigenschap ten minste in 

contexten op het gebied van energie, 

gezondheid en voedselproductie verklaren op 

welke wijze eigenschappen worden 

overgedragen en benoemen op welke wijze 

de reproductie van eukaryoten en prokaryoten 

verloopt. 
Subdomein E4 Erfelijke eigenschap 
... met behulp van het concept erfelijke 

eigenschap ten minste in contexten op het 

gebied van veiligheid en voedselproductie 

verklaren op welke wijze eigenschappen 

worden overgedragen bij eukaryoten en 

prokaryoten. 
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havo vwo 
 

Subdomein F1 Selectie 
… met behulp van de concepten DNA, 

mutatie, recombinatie en variatie … 

Subdomein F1 Selectie 
… behulp van de concepten DNA, mutatie, 

genetische variatie, recombinatie en populatie 

… 
 

Subdomein F3 Biodiversiteit 
… in contexten op het gebied van 

duurzaamheid benoemen op welke wijze de 

diversiteit van populaties en ecosystemen 

binnen het systeem Aarde varieert.  

Subdomein F3 Biodiversiteit 
… in contexten op het gebied van 

duurzaamheid en wereldbeeld veranderingen 

in diversiteit van populaties en ecosystemen 

binnen het systeem Aarde verklaren en 

beargumenteren op welke wijze deze 

veranderingen beïnvloed worden. 
 Subdomein F4 Ontstaan van het leven 

39. De kandidaat kan met behulp van het 

concept ontstaan van het leven ten minste in 

contexten op het gebied van wereldbeeld 

benoemen met behulp van welke theorie het 

voorkomen van leven op Aarde wordt 

verklaard.
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3. Het centraal examen en het 
schoolexamen 
 

 

 

De eindtermen beschreven in het examenprogramma worden getoetst in het centraal examen 

en het schoolexamen. In dit hoofdstuk is weergegeven welke eindtermen behoren tot het 

centraal examen (CE) en welke tot het schoolexamen (SE) en welke hulpmiddelen mogen 

worden gebruikt.  

 
3.1 Verdeling CE/SE 
Ongeveer zestig procent wordt centraal geëxamineerd (in CE) en ongeveer veertig procent valt 

buiten het CE en wordt alleen, maar wel verplicht, in het SE getoetst (moet in SE). Een school 

kan er voor kiezen om meer dan deze 40% te toetsen, zoals onderdelen uit de CE-stof en 

andere vakonderdelen (mag in SE). In Tabel 3.1 en Tabel 3.2 is de verdeling van de eindtermen 

over CE en SE voor havo, respectievelijk vwo weergegeven.  
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Tabel 3.1 De verdeling van de eindtermen voor havo over centraal examen (CE) en 

schoolexamen (SE) 

Domein  Subdomein  In CE Moet in 

SE  

Mag in 

SE  

A Vaardigheden A1 Informatievaardigheden 

gebruiken 

X X  

  A2 Communiceren X X  

  A3 Reflecteren op leren  X  

  A4 Studie en beroep  X  

  A5 Onderzoeken X7 X  

  A6 Ontwerpen X7 X  

  A7 Modelvorming X7 X  

  A8 Natuurwetenschappelijk 

instrumentarium 

X X  

  A9 Waarderen en oordelen X X  

  A10 Beleven  X  

  A11 Vorm-functie-denken X X  

  A12 Ecologisch denken X X  

  A13 Evolutionair denken X X  

  A14 Systeemdenken X X  

  A15 Contexten X X  

  A16 Kennisontwikkeling en 

-toepassing 

X X  

B Zelfregulatie B1 Eiwitsynthese  X  

  B2 Stofwisseling van de cel X  X 

  B3  Stofwisseling van het 

organisme  

X  X 

  B4  Zelfregulatie van het 

organisme  

X  X 

  B5  Afweer van het organisme  X  X 

  B6  Beweging van het organisme   X  

  B7  Waarneming door het 

organisme  

X  X 

  B8  Regulatie van ecosystemen  X  X 

C  Zelforganisatie  C1 Zelforganisatie van cellen X  X 

  C2  Zelforganisatie van het 

organisme  

 X  

  C3  Zelforganisatie van 

ecosystemen  

 X  

D  Interactie  D1  Moleculaire interactie   X  

  D2  Gedrag en interactie   X  

  D3  Seksualiteit   X  

  D4  Interactie in ecosystemen  X  X 

E  Reproductie  E1  DNA-replicatie   X  

  E2  Levenscyclus van de cel   X  

  E3 Voortplanting van het 

organisme 

 X  

  E4  Erfelijke eigenschap  X  X 

F  Evolutie  F1  Selectie  X  X 

 F2  Soortvorming  X  X 

F3  Biodiversiteit   X  
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Tabel 3.2 De verdeling van de eindtermen voor vwo over centraal examen (CE) en 

schoolexamen (SE) 

 

Domein  Subdomein  In CE Moet in 

SE 

Mag in 

SE 

A Vaardigheden A1 Informatievaardigheden 

gebruiken 

X X  

  A2 Communiceren X X  

  A3 Reflecteren op leren  X  

  A4 Studie en beroep  X  

  A5 Onderzoeken X8 X  

  A6 Ontwerpen X8 X  

  A7 Modelvorming X8 X  

  A8 Natuurwetenschappelijk 

instrumentarium 

X X  

  A9 Waarderen en oordelen X X  

  A10 Beleven  X  

  A11 Vorm-functie-denken X X  

  A12 Ecologisch denken X X  

  A13 Evolutionair denken X X  

  A14 Systeemdenken X X  

  A15 Contexten X X  

B Zelfregulatie B1 Eiwitsynthese X  X 

  B2 Stofwisseling van de cel X  X 

  B3  Stofwisseling van het organisme  X  X 

  B4  Zelfregulatie van het organisme  X  X 

  B5  Afweer van het organisme  X  X 

  B6  Beweging van het organisme   X  

  B7  Waarneming door het organisme   X  

  B8  Regulatie van ecosystemen  X  X 

C  Zelforganisatie  C1 Zelforganisatie van cellen X  X 

  C2  Zelforganisatie van het organisme  X  

  C3  Zelforganisatie van ecosystemen  X  X 

D  Interactie  D1  Moleculaire interactie  X  X 

  D2  Cellulaire interactie X  X 

  D3  Gedrag en interactie   X  

  D4  Seksualiteit   X  

  D5 Interactie in ecosystemen  X  X 

E  Reproductie  E1  DNA-replicatie   X  

  E2  Levenscyclus van de cel   X  

  E3  Reproductie van het organisme  X  X 

F  Evolutie  F1  Selectie  X  X 

  F2  Soortvorming  X  X 

  F3  Biodiversiteit   X  

  F4 Ontstaan van het leven  X  
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3.2 Hulpmiddelen 
Voor het centraal examen wordt elk jaar door het CvE vastgesteld welke hulpmiddelen 

toegestaan zijn. Voor biologie is dat een goedgekeurd informatieboek: Binas óf Biodata. 

Overige hulpmiddelen zoals een grafische rekenmachine zijn voor het CE niet toegestaan. Een 

gewone rekenmachine mag wel gebruikt worden. 

Voor het gebruik van hulpmiddelen tijdens het SE zijn géén voorschriften. Dat betekent dat de 

regels die de school (sectie) stelt voor hulpmiddelen aan de school (sectie) is. Deze regels 

moeten wel goed met de leerlingen gecommuniceerd worden en vastgelegd zijn in het PTA en 

het examenreglement.  

Bijvoorbeeld: u wilt een SE-toets geven waarbij u ook bepaalde rekenvaardigheden wilt toetsen. 

De school mag dan het gebruik van een rekenmachine hierbij verbieden. Als de sectie de 

leerlingen een 'open-boek-toets' wil geven, mogen leerlingen hun boek gebruiken bij de toets. 
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4. De eindtermen van het 
schoolexamen 
 

 

 

In dit hoofdstuk worden de eindtermen die in het schoolexamen zeker aan bod moeten komen 

van een toelichting en suggesties voorzien. Het is belangrijk te vermelden dat deze niet bindend 

zijn. De gepresenteerde voorstellen hebben het karakter van voorbeelden, suggesties, advies, 

kortom: van een handreiking. Dat geldt voor dit hoofdstuk, maar ook voor de hierna volgende 

hoofdstukken. 

 

Bij het schrijven van de handreiking hebben we gekeken naar materiaal dat ontwikkeld is door 

docenten – al dan niet in de pilot -, methodeschrijvers, uitgevers, toetsontwikkelaars, 

vakdidactici en vakinhoudelijke verenigingen. We hopen dat deze materialen dienen als 

inspiratie voor het uitwerken van het biologieprogramma voor het schoolexamen. 

 

4.1 Toelichting op de uitwerking 
De examenprogramma’s kennen elk zes domeinen. In de syllabus is elk domein kort 

gekenschetst en aangegeven wat leerlingen daarin zouden moeten kennen en kunnen. Voor 

het overzicht hebben we deze beschrijvingen hier overgenomen. Om die reden hebben we ook 

de eindtermen die in het CE getoetst worden (in grijs) opgenomen, echter zonder de specificatie 

ervan. Uitzondering is domein A, dat zowel in CE als in het SE getoetst moet worden, daarvan 

zijn de specificaties uit de syllabus wel overgenomen uit de syllabus. 

 

In dit hoofdstuk zijn de subdomeinen uit het SE uitgewerkt volgens een vaste opzet.  

Uitwerking voor de eindtermen uit domein A, vaardigheden (paragraaf 4.2.1): 

 tekst van de eindterm uit het examenprogramma; 

 daar waar aanwezig, de specificaties uit de syllabus (deze zijn geplaatst in een kader); daar 

waar deze specificaties niet aanwezig zijn wordt een eigen typering gegeven; 

 suggesties voor de uitwerking met verwijzingen naar werkvormen, lesmateriaal en 

achtergrondinformatie; 

 daar waar mogelijk suggesties voor de beoordeling. 

 

Uitwerking voor de vakinhoudelijke eindtermen Domeinen B t/m F (paragrafen 4.2.2 en 4.2.3): 

 tekst van de eindterm uit het examenprogramma; 

 mogelijke contexten: uitwerking van voorbeeldcontexten zoals genoemd in de eindterm; 

 mogelijke uitwerking in leerdoelen; 

 mogelijke deelconcepten de deelconcepten geven een interpretatie van het niveau en de 

mate van detail waarin de eindterm uitgewerkt kan worden; opgemerkt dient te worden dat 

sommige van de hier genoemde deelconcepten ook in de syllabus zijn vermeld bij de 

uitwerking van eindtermen voor het CE; 

 relatie met andere subdomeinen zowel in SE als CE; 

 suggesties voor lesmateriaal en achtergrondformatie, onder andere uit de pilot van de 

examenprogramma's. 

 

Handelingswerkwoorden 
In het examenprogramma worden drie beheersingsniveaus onderscheiden die gekarakteriseerd 

worden met de handelingswoorden benoemen, verklaren en beargumenteren. Per niveau zijn 

verschillende handelingswerkwoorden beschreven die gebruikt zijn in de specificaties in de 

syllabus. Hoewel in de handreiking de uitwerking van de eindtermen niet dezelfde status heeft 

als die in de syllabus, wordt hier bij de uitwerking in leerdoelen ook gebruik gemaakt van 
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dezelfde handelingswerkwoorden. In Tabel 4.1 zijn bij elk beheersingsniveau de gebruikte 

werkwoorden vermeld. 

 

Tabel 4.1 Handelingswerkwoorden die bij de verschillende beheersingsniveaus gebruikt worden 

Beheersingsniveau Bijbehorende handelingswerkwoorden  
Benoemen Benoemen, beschrijven/omschrijven wat; herkennen; weergeven. 

Verklaren Verklaren; beschrijven/omschrijven hoe; toelichten; uitleggen; 

verschillen (be)noemen; verbanden beschrijven; onderscheiden; 

afleiden; relaties beschrijven. 

Beargumenteren  (Be)argumenteren; keuze maken; relaties leggen; redeneringen 

hanteren; hypothese opstellen; conclusie trekken.  

 

Contextgebieden 
In het examenprogramma staat aangegeven welke biologische kennis leerlingen uiteindelijk 

moeten beheersen. In de eindtermen is aangegeven in welke contextgebieden de biologische 

concepten ten minste moeten kunnen worden gebruikt. Die contextgebieden staan in Tabel 4.2  

 

Tabel 4.2 Contextgebieden gebruikt in het examenprogramma 

Contextgebied Uit werking  
Communicatie  

 

Informatieoverdracht tussen biologische eenheden waarbij 

onder andere receptoren, zintuigen en feromonen, maar 

ook technische hulpmiddelen en systemen een rol spelen. 

Duurzaamheid Gebruiken en beheren van natuurlijke hulpbronnen, 

zodanig dat niet méér grondstoffen aan de voorraad 

worden onttrokken dan er door de aanwas bij komt, en 

zodanig dat de diversiteit in stand blijft, waardoor ook 

toekomstige generaties van de hulpbronnen gebruik 

kunnen blijven maken.  

Natuurbeheer gericht op in stand houden van biodiversiteit 

of het regenereren van biotopen en cultuurlandschappen.  

Energie Ontwerp, productie en gebruik van energiedragers op 

basis van natuurlijke systemen. Bio-based economie.  

Gezondheid en gezondheidszorg Zorg voor beschikbaarheid van alle biotische en abiotische 

factoren waardoor biologische eenheden, van cellen tot 

ecosystemen, zich in stand kunnen houden en 

ontwikkelen.  

Zorg voor het herstel van de individuele en collectieve 

gezondheid van de mens en andere organismen. 

Seksualiteit. 

Sport Verplaatsing en optimalisatie van verplaatsing van de 

mens en van andere organismen.  

Veiligheid Bescherming tegen (risico’s op) mechanische schade, 

vergiftiging, bestraling, besmetting of psychische schade. 

Agressief gedrag, criminaliteit, forensisch onderzoek. 

Voedselproductie Voedselvoorziening door optimalisatie van groei en 

ontwikkeling van biologische eenheden die als voedsel 

kunnen worden gebruikt door de mens. 

Voeding Beschikbaarheid van voedsel waardoor biologische 

eenheden, van cellen tot ecosystemen, zich in stand 

kunnen houden en ontwikkelen. 
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Contextgebied Uit werking  
Wereldbeeld Beschrijven, verklaren en voorspellen van de wereld op 

verschillende niveaus (fundamenteel wetenschappelijk) en 

vanuit verschillende perspectieven, met name de positie 

die de mens daarin inneemt. Belangrijke beelden daarin 

zijn DNA als drager van genetische informatie, organisme 

als drager van leven, populaties en ecosystemen als 

sociale netwerken. 

 

4.2 Uitwerking van de domeinen en subdomeinen 
 

4.2.1 Uitwerking van Domein A. Vaardigheden 
Wat leerlingen aan algemene (A1 t/m A4) en natuurwetenschappelijke vaardigheden (A5 t/m 

A9) moeten beheersen is voor biologie, natuurkunde, scheikunde en het vak natuur, leven en 

technologie (NLT) voor een groot deel identiek geformuleerd. De biologische vakvaardigheden 

zijn uiteraard specifiek voor het vak.  

Voor havo en vwo zijn de vaardigheden bovendien grotendeels gelijkluidend (zie paragraaf 2.3).  

Voor biologie omvat het domein A de vaardigheden zoals genoemd in Tabel 4.3. 

 

Tabel 4.3 Vaardigheden in domein A 

Domein Omschrij ving 
Domein A  

Algemene vaardigheden 

Subdomein A1   Informatievaardigheden gebruiken 

Subdomein A2   Communiceren 

Subdomein A3   Reflecteren op leren 

Subdomein A4   Studie en beroep 

Domein A 

Natuurwetenschappelijke, 

wiskundige en technische 

vaardigheden 

Subdomein A5   Onderzoeken 

Subdomein A6   Ontwerpen 

Subdomein A7   Modelvorming 

Subdomein A8   Natuurwetenschappelijk instrumentarium 

Subdomein A9   Waarderen en oordelen 

Domein A 

Biologische 

vakvaardigheden 

Subdomein A10 Beleven 

Subdomein A11 Vorm-functie-denken 

Subdomein A12 Ecologisch denken 

Subdomein A13 Evolutionair denken 

Subdomein A14 Systeemdenken 

Subdomein A15 (A16 vwo) Contexten 

Subdomein A16 (A15 vwo) Kennisontwikkeling en -toepassing 

 

Algemene Vaardigheden - profieloverstijgend niveau 
Subdomein A1 Informatievaardigheden gebruiken 
De kandidaat kan doelgericht informatie zoeken, beoordelen, selecteren en verwerken. 

 

Typering 
Deze algemene vaardigheid komt heel vaak in de biologie van pas, bijvoorbeeld bij het maken 

van een (profiel)werkstuk of het voorbereiden of onderbouwen van de opzet en resultaten van 

een onderzoek. Vragen waar leerlingen dan voor komen te staan zijn:  

 Wat is er al bekend over …? 

 Hoe weet ik of deze gegevens betrouwbaar zijn? 

 Welke informatie kan ik in mijn eigen (practicum)verlag gebruiken en hoe doe ik dat?  

Om die vragen adequaat te kunnen beantwoorden moeten ze beschikken over de hier bedoelde 

vaardigheid. 
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Suggesties voor uitwerking 
Naast de hierboven genoemde suggesties bij werkstuk en onderzoek, kan ook aan andere 

vormen van het verzamelen en gebruiken van informatie gedacht worden, bijvoorbeeld: 

 webquests; 

 informatie halen uit computermodellen, applets en animaties;  

 gebruik van (digitale) databases;9 

 via e-mail contact zoeken met deskundigen. 

Leerlingen kunnen ook zelf instructie ophalen uit de Toolbox van NLT. Hierin staan enkele 

instructies met betrekking tot de bovengenoemde vaardigheden.10 

 

Suggesties voor beoordeling 
Als in een praktische opdracht of een practicum- c.q. onderzoeksverslag deze vaardigheid 

expliciet gevraagd wordt, kan hij ook expliciet getoetst worden. Beoordelingspunten zijn dan 

bijvoorbeeld de kwaliteit van de gevonden informatie en de verwerking ervan. 

Het beoordelen van de betrouwbaarheid en de uitgebreidheid van (digitale) bronnen is niet altijd 

even eenvoudig. Raadpleeg daarvoor de publicatie Naar een leerlijn informatievaardigheden.11  

 

Subdomein A2 Communiceren 
De kandidaat kan adequaat schriftelijk, mondeling en digitaal in het publieke domein 

communiceren over onderwerpen uit het desbetreffende vakgebied. 

 

Typering 
Deze vaardigheid wordt vaak in nauwe samenhang met de vorige uitgevoerd en geëxamineerd. 

Meestal gaat het namelijk om zowel het zoeken en verwerken van informatie als om het 

communiceren erover en het presenteren van de bevindingen. 

 

Suggesties voor uitwerking 
Zowel in schriftelijke toetsen, practicumverslagen als in praktische opdrachten kunnen 

schriftelijke taalvaardigheden geoefend en geëxamineerd worden. 

Bij de presentatie van het verrichte werk in praktische opdrachten kan gedacht worden aan één 

van de volgende mogelijkheden: 

 een mondelinge voordracht (uiteenzetting, rapportage, beschouwing of betoog, 

forumdiscussie); 

 een geschreven verslag (onderzoeksverslag, verhalend verslag, recensie, verslag van een 

enquête of weergave van een interview);  

 een essay of artikel (uiteenzetting, beschouwing of betoog); 

 een presentatie met gebruik van media (bijvoorbeeld audio, video, internet, ICT), zie 

bijvoorbeeld http://www.biologieuitdeboeken.nl/; 

 een presentatie in de vorm van enkele webpagina's; 

 een reeks stellingen met onderbouwing; 

 een posterpresentatie met toelichting; 

 een productpresentatie van een ontwerpopdracht en de bijbehorende documentatie. 

 

Suggesties voor beoordeling 
Bij een aantal presentatievormen kunnen de mondelinge communicatievaardigheden worden 

geëxamineerd, bij weer andere vormen juist de digitale vaardigheden. Hierbij kunnen onder 

andere medeleerlingen (peerfeedback), vakdeskundigen uit het vervolgonderwijs of 

bedrijfsleven of docenten van andere vakken worden betrokken. 

Vaak is een rubric een geschikte manier om het niveau van beheersing ervan vast te stellen.  

Zie bijvoorbeeld de rubric die hoort bij het essay Afschieten of niet…?, een beschouwing over 

onze omgang met andere organismen uit de module Ben jij er ook? of de rubric voor de 

presentatie van de ‘beleidsmedewerker’ in de module Maakbare Natuur.12 
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Maak steeds vooraf duidelijk waar leerlingen op worden beoordeeld en bespreek de wijze van 

beoordelen vooraf met de leerlingen. 

 

Subdomein A3 Reflecteren op leren 
De kandidaat kan bij het verwerven van vakkennis en vakvaardigheden reflecteren op eigen 

belangstelling, motivatie en leerproces. 

 

Typering 
De nadruk ligt bij deze vaardigheid op de (zelf)reflectie op het eigen leren en het leerproces: 

waar ben ik goed in, waar ben ik minder goed in, hoe leer ik het best. De leerlingen worden 

geacht in staat te zijn om proces en leerresultaten te analyseren en te evalueren om zodanig 

het rendement ervan te vergroten. Zij leren daarbij zelf verantwoordelijk te zijn voor hun 

leerproces. 

 

Suggesties voor uitwerking 
Bij het vormgeven van het reflecteren op leren kan gedacht worden aan één van de volgende 

mogelijkheden: 

 leerlingen kiezen zelf een onderwerp voor een onderzoek, ontwerpopdracht en 

beargumenteren hun keuze; 

 leerlingen solliciteren naar een opdracht (door sectie gegeven of door buitenstaanders); 

 leerlingen besteden expliciet aandacht aan hun eigen leerproces voor, tijdens en na de 

opdracht, door commentaar te geven op elkaars samenvatting (bijvoorbeeld in de vorm 

van een conceptmap) van de inhoud en te reflecteren op hoe je een goede samenvatting 

maakt; 

 leerlingen besteden tijdens het werken in groepen expliciet aandacht aan hun eigen 

betrokkenheid en motivatie; 

 leerlingen analyseren samen een gemaakte toets. 

 

Suggesties voor beoordeling 
De manier waarop leerlingen een opdracht zelf kiezen en vormgeven kan een punt van 

beoordeling zijn, evenals het reflectieproces in de periode waarin de leerlingen met hun werk 

bezig zijn. Als het een opdracht betreft die door buitenstaanders wordt geleverd, kan hen ook 

gevraagd worden het proces te beoordelen. Kijk hiervoor bij Werk anders met ANW.13 

Als leerlingen in groepen werken is het zinvol om hen tijdens de rit ook te betrekken bij het 

beoordelen van groepsgenoten. Enerzijds om problemen te signaleren en om bijtijds in te 

grijpen, anderzijds om meeliftgedrag te voorkomen.  

 

Subdomein A4 Studie en beroep 
De kandidaat kan aangeven op welke wijze natuurwetenschappelijke kennis in studie en beroep 

wordt gebruikt en kan mede op basis daarvan zijn belangstelling voor studies en beroepen 

onder woorden brengen.  
 

Typering 
Het accent in de nieuwe examenprogramma's op het gebruik van de biologie sluit goed aan bij 

deze eindterm. De contexten waarin de lesstof aan de orde komt kunnen namelijk vaak een 

goed beeld geven van de praktijk van relevante beroepen en studies. En als er een goed beeld 

ontstaat kan een leerling ook bedenken of zo'n beroep of studie zijn belangstelling heeft. 
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Suggesties voor uitwerking 
Een beeld van verschillende studies kan gevormd worden in aansluitingsprogramma's van hbo 

en wo-instellingen14 waarbij leerlingen in contact komen met de wijze waarop er in een 

vervolginstelling gewerkt wordt. Leerlingen komen dan ook in contact met studenten uit deze 

vervolgstudies. 

Een andere mogelijkheid is het binnenhalen van experts in de klas, bijvoorbeeld via ouders van 

leerlingen of via De Jonge Academie on Wheels.15  

Voorbeelden van lesmateriaal waarin een bepaald beroep duidelijk in beeld komt zijn: 

 Leven in de klas van het NIBI16, over plantenteelt voor havo en vwo; 

 de context Aanval van de MRSA uit de havomodule Ziekteverwekkers, afweer en 

behandeling17, waarin de leerlingen in de huid van een specialist of beleidsmedewerker 

van een ziekenhuis kruipen; 

 de context Verloskundige zorg uit de vwo-module Zorg18; de leerlingen maken een 

'encyclopedie' met korte artikelen, die allemaal iets uitleggen over het werk van 

verloskundigen. 

 

Suggesties voor beoordeling 
Vaardigheden met betrekking tot de wijze waarop natuurwetenschappelijke kennis in studie en 

beroep wordt gebruikt kunnen worden beoordeeld via bijvoorbeeld: 

 schrijfopdrachten: onder andere een artikel, interview of reportage over 

natuurwetenschappelijke onderzoekers, verslagen en presentaties over bedrijfsbezoeken 

en studiedagen aan hbo- of wo-instellingen; 

 (verslag van) deelname aan oriëntatie- en informatieprogramma's bij vervolgopleidingen. 

 

Natuurwetenschappelijke, wiskundige en technische vaardigheden – 
bètaprofielniveau 
De vaardigheden uit domein A behoren tot de verplichte stof voor zowel het CE als het SE. In 

de syllabus voor het CE zijn bij de vaardigheden A5 t/m A9 specificaties opgenomen. Voor een 

aantal van deze specificaties geldt dat ze wel op het schoolexamen, maar niet op het centraal 

examen getoetst zullen worden. Omwille van het overzicht zijn de onderdelen die alleen voor 

het schoolexamen van toepassing zijn net zoals in de syllabus cursief afgedrukt en staat er de 

toevoeging ‘(SE)’ achter.  
 

Subdomein A5 Onderzoeken 
(havo) 

De kandidaat kan in contexten instructies voor onderzoek op basis van vraagstellingen 

uitvoeren en conclusies trekken uit de onderzoeksresultaten. De kandidaat maakt daarbij 

gebruik van consistente redeneringen en relevante rekenkundige en wiskundige vaardigheden.  
 

(vwo) 

De kandidaat kan in contexten vraagstellingen analyseren, gebruikmakend van relevante 

begrippen en theorie, vertalen in een vakspecifiek onderzoek, dat onderzoek uitvoeren, en uit 

de onderzoeksresultaten conclusies trekken. De kandidaat maakt daarbij gebruik van 

consistente redeneringen en relevante rekenkundige en wiskundige vaardigheden.  

 

Specificatie (gegeven door het College voor Examens in de syllabus) 

De kandidaat kan gebruik makend van consistente redeneringen en relevante rekenkundige en 

wiskundige vaardigheden: 

1. een natuurwetenschappelijk probleem herkennen (en specificeren [vwo]); 

2. een natuurwetenschappelijk probleem herleiden tot een (of meer) onderzoeksvra(a)g(en); 

3. verbanden leggen tussen een onderzoeksvraag en natuurwetenschappelijke kennis; 

4. waar nodig een hypothese opstellen bij een onderzoeksvraag en verwachtingen 

formuleren; 
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5. een werkplan maken voor het uitvoeren van een natuurwetenschappelijk onderzoek ter 

beantwoording van een (of meer) onderzoeksvra(a)g(en); 

6. voor de beantwoording van een onderzoeksvraag relevante waarnemingen verrichten en 

(meet)gegevens verzamelen (SE); 

7. meetgegevens verwerken en presenteren op een wijze die helpt bij de beantwoording van 

een onderzoeksvraag; 

8. op grond van verzamelde gegevens van een uitgevoerd onderzoek conclusies trekken die 

aansluiten bij de onderzoeksvra(a)g(en) van het onderzoek; 

9. de uitvoering van een onderzoek en de conclusies evalueren, gebruik makend van de 

begrippen validiteit, nauwkeurigheid, reproduceerbaarheid en betrouwbaarheid; 

10. een natuurwetenschappelijk onderzoek presenteren (SE); 

11. experimenteel onderzoek onderscheiden van andere vormen van onderzoek. 

12. De aard van de opbrengst van onderzoek duiden en daarbij de begrippen onzekerheid en 

waarschijnlijkheid hanteren (alleen vwo). 

 

Typering 
De specificatie is op de meeste punten duidelijk, maar behoeft voor een paar punten nog wat 

toelichting. Dat een onderzoeksvraag niet los kan staan van wat er al bekend is (punt 3), wordt 

in het biologieonderwijs nog wel eens onderbelicht. Een helder theoretisch kader waarbinnen 

een relevante onderzoeksvraag geformuleerd wordt, maakt van een onderzoek meer dan ‘een 

proefje doen’. Dat de conclusie een antwoord op de onderzoeksvraag moet zijn (punt 8), klinkt 

logisch, maar verdient toch aandacht. Dat hangt samen met de evaluatie van de bewijsvoering 

(punt 9), en de begrippen onzekerheid en waarschijnlijkheid (punt 12), vaak vergeten aspecten 

in onderzoek van leerlingen. 

Punt 11 vermeldt ‘andere vormen van onderzoek’, naast experimenteel onderzoek. Daarbij kan 

gedacht worden aan observerend of ontwerpend onderzoek, terwijl het ook van belang is 

onderzoekspractica te onderscheiden van practica die vooral theorie illustreren of praktische 

vaardigheden aanleren. 

 

Suggesties voor uitwerking 
Het uitvoeren van onderzoek is gangbaar in het biologieonderwijs van klas 1 tot en met 6. Er 

zijn dan ook talloze voorbeelden van te vinden, zowel in een laboratoriumopstelling als een 

veldexperiment. De mate waarin de verschillende stappen in een onderzoek door de leerlingen 

zelf worden uitgevoerd kan daarbij echter sterk verschillen. Een opbouw 'van achteren naar 

voren' werkt vaak goed (leerlingen eerst zelfstandig een onderzoek laten afronden, daarna ook 

laten opzetten en later ook de onderzoeksvraag laten bedenken). 

Bij het onderwerp 'onderzoeken' gaat het om het systematisch opzetten en verwerken van een 

onderzoek met aandacht voor de kwaliteit van het onderzoek. Op verschillende plaatsen in het 

land wordt gewerkt aan het systematisch leren onderzoeken in een onderzoeksleerlijn, 

bijvoorbeeld bij de Bètapartners.19 De onderzoekscyclus is hierbij een handige tool: zie ook de 

Toolbox van NLT20 of bekijk het promotie-onderzoek in het kader van het dudocprogramma van 

Saskia van der Jagt.21 

Het tiende punt, een natuurwetenschappelijk onderzoek presenteren, kan op velerlei manieren 

vormgegeven worden: het maken van een verslag, een posterpresentatie, een presentatie 

(eventueel met digitale hulpmiddelen), het maken van een website. Zie hiervoor de uitwerking 

bij subdomein A2. 

 

Suggesties voor beoordeling 
Vaak worden leerling-onderzoeken op het product – de inhoud of het verslag – beoordeeld. Het 

proces beoordelen is lastiger, maar niet onmogelijk. Hierbij kan een beoordelingsvoorschrift in 

de vorm van een rubric handig zijn. Zo'n rubric beschrijft verschillende beheersingsniveaus van 

stappen in het onderzoeksproces, zoals het formuleren van een onderzoeksvraag of het 
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uitvoeren van waarnemingen. Rubrics kunnen zowel voor de eindbeoordeling als voor 

tussentijdse (zelf)beoordelingen gebruikt worden. 

Voorbeelden van dit soort formulieren vindt u op de website schoolexamensvo.nl.22 
 

Subdomein A6 Ontwerpen 
De kandidaat kan in contexten op basis van een gesteld probleem een technisch ontwerp 

voorbereiden, uitvoeren, testen en evalueren en daarbij relevante begrippen, theorie en 

vaardigheden en valide en consistente redeneringen hanteren. 

 

Specificatie (gegeven door het College voor Examens in de syllabus) 

De kandidaat kan gebruik makend van relevante begrippen, theorie en vaardigheden en valide 

en consistente redeneringen: 

1. een technisch-ontwerpprobleem analyseren en beschrijven; 

2. voor een ontwerp een programma van eisen en wensen opstellen; 

3. verbanden leggen tussen natuurwetenschappelijke kennis en taken en eigenschappen van 

een ontwerp; 

4. verschillende (deel)uitwerkingen geven voor taken en eigenschappen van een ontwerp; 

5. een beargumenteerd ontwerpvoorstel doen voor een ontwerp, rekening houdend met het 

programma van eisen, prioriteiten en randvoorwaarden; 

6. een prototype van een ontwerp bouwen (SE); 

7. een ontwerpproces en -product testen en evalueren, rekening houdend met het 

programma van eisen (voor havo in SE, voor vwo in CE); 

8. voorstellen doen voor verbetering van een ontwerp; 

9. een ontwerpproces en -product presenteren (SE). 

 

Suggesties voor uitwerking 
Ontwerpen in de biologie kan op veel niveaus en vele manieren gebeuren. Van het ontwerp 

voor een dierenverblijf via het samenstellen van een evenwichtig menu tot het inrichten van een 

polder. De strekking van de eindterm is echter om dat systematisch, aan de hand van de 

ontwerpcyclus, te doen.23 In de specificatie is die dan ook te herkennen. 

 

Lesmaterialen waarin de ontwerpcyclus een prominente plaats inneemt is bijvoorbeeld: 

 de module Meten = weten24 uit de pilot; 

 de biologie-aanleeropdrachten en praktische opdrachten op de site van Techniek 15+;25 

Materialen waarin ook ontwerpopdrachten zijn opgenomen, zij het minder systematisch dan 

volgens de ontwerpcyclus, is: 

 Gedraag je!26 lessenreeks voor havo, waarin een dierenverblijf moet worden aangepast; 

 Maakbare natuur27 lessenreeks voor havo, waarin een natuurterrein voor grutto's moet 

worden ingericht. 

 

Suggesties voor beoordeling 
Net als bij onderzoeken wordt ontwerpen vaak op het product beoordeeld (voldoet het aan de 

eisen?). Zie de opmerkingen die hierover bij A5 gemaakt zijn. 
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Subdomein A7 Modelvorming  
(havo) 

De kandidaat kan in contexten een probleem analyseren, een adequaat model selecteren, en 

modeluitkomsten genereren en interpreteren. De kandidaat maakt daarbij gebruik van 

consistente redeneringen en relevante rekenkundige en wiskundige vaardigheden. 

(vwo) 

De kandidaat kan in contexten een relevant probleem analyseren, inperken tot een hanteerbaar 

probleem, vertalen naar een model, modeluitkomsten genereren en interpreteren, en het model 

toetsen en beoordelen. De kandidaat maakt daarbij gebruik van consistente redeneringen en 

relevante rekenkundige en wiskundige vaardigheden. 

 

Specificatie (gegeven door het College voor Examens in de syllabus) 

De kandidaat kan gebruik makend van consistente redeneringen en relevante rekenkundige en 

wiskundige vaardigheden: 

1. relevante grootheden en relaties in een probleemsituatie identificeren en selecteren; 

2. door het doen van aannamen en het maken van vereenvoudigingen een 

natuurwetenschappelijk probleem inperken tot een onderzoekbare vraagstelling; 

3. bij een natuurwetenschappelijk probleem een model selecteren dat geschikt is om het 

probleem te bestuderen; 

4. een beargumenteerde schatting maken voor parameterwaarden van een model op basis 

van gegevens;  

5. toetsbare verwachtingen formuleren over het gedrag van een model; 

6. een model met een geschikte tijdstap doorrekenen (SE); 

7. een model evalueren op basis van uitkomsten, verwachtingen en (meet)gegevens; 

8. een modelstudie presenteren (SE). 

 

Suggesties voor uitwerking 
Modellen kunnen simpel en complex zijn. Voorbeelden: 

 een simpel model van de bloedsomloop met behulp van buizen, slangen en gekleurd 

water;  

 een model van de structuur van DNA gemaakt met snoep, frisdrankblikjes of wol.28  

Complexere modellen worden veelal met de computer gemaakt en uitgevoerd. Voor het 

onderwijs kan men daarbij denken aan modellen zoals deze bijvoorbeeld in Coach of Powersim 

kunnen worden opgesteld. Coach bevat leuke ecologische modelomgevingen, bijvoorbeeld 

populatiegroei, waarin leerlingen zelf wijzigingen kunnen doorvoeren. 

Het modelleren kan plaatsvinden bij een experimenteel of ontwerpend onderzoek, bijvoorbeeld 

in een praktische opdracht of het profielwerkstuk, maar ook als onderdeel van een lessenreeks 

om meer inzicht te krijgen in complexe processen. 

Voorbeelden zijn te vinden in: 

 de NLT-module Dynamische modellen (beschikbaar voor havo en vwo);29 

 het vwo-lesmateriaal Systeemdenken in de ecologie, waarin de mosselkweek in de 

Oosterschelde en de populatie konijnen in het Noord-Hollands Duinreservaat 

gemodelleerd worden.30 

 

Suggesties voor beoordeling 
Een model kan beoordeeld worden op basis van de inhoudelijke eisen die eraan gesteld 

worden, maar ook het proces van modelvorming kan onderdeel van de beoordeling zijn. Zie de 

opmerkingen die hierover bij A5 gemaakt zijn. 
  



 

 40 

Subdomein A8 Natuurwetenschappelijk instrumentarium 
De kandidaat kan in contexten een voor de natuurwetenschappen relevant instrumentarium 

hanteren, waar nodig met aandacht voor risico’s en veiligheid; daarbij gaat het om instrumenten 

voor dataverzameling en -bewerking, vaktaal, vakconventies, symbolen, formuletaal en 

rekenkundige bewerkingen. 

 

Specificatie (gegeven door het College voor Examens in de syllabus) 

De kandidaat kan: 

1. informatie verwerven en selecteren uit schriftelijke, mondelinge en audiovisuele bronnen 

mede met behulp van ICT: 

- gegevens halen uit grafieken, tabellen, tekeningen, simulaties, schema’s 

  en diagrammen; 

- grootheden, eenheden, symbolen, formules en gegevens opzoeken in geschikte 

  tabellen; 

2. informatie, gegevens en meetresultaten analyseren, weergeven en structureren in 

grafieken, tekeningen, schema’s, diagrammen en tabellen mede met behulp van ICT; 

3. aangeven met welke technieken en apparaten de belangrijkste grootheden uit de 

natuurwetenschappen worden gemeten; 

4. verantwoord omgaan met materialen, instrumenten, organismen en milieu (SE). 

 

Suggesties voor uitwerking 
Het eerste gedeelte van de specificatie van deze vaardigheid ligt dicht tegen vaardigheid A1 

aan, maar hier wordt specifiek vermeld wat de leerlingen met de informatie moeten kunnen 

doen. Het betreft het verwerken en interpreteren van gegevens in tabellen, grafieken en 

schema’s. Leerlingen kunnen hierbij bijvoorbeeld Excel of Word gebruiken. 

Daarnaast gaat het om kennis van de manier waarop belangrijke grootheden en eenheden in 

de biologie worden bepaald en weergegeven, zoals afmeting, concentratie en dichtheid (zowel 

van stoffen als populaties), groei en groeisnelheid, temperatuur, pH, volume, druk en 

potentiaalverschil. Uiteraard wordt dit langzaam opgebouwd in samenhang met de 

vakonderdelen waarin de verschillende grootheden relevant zijn. 

Dat in de biologieles geleerd wordt verantwoord om te gaan met organismen, milieu en 

materialen, behoeft geen betoog.  

 

Suggesties voor beoordeling 
Beoordeling van deze vaardigheid kan plaatsvinden in: 

 schriftelijke toetsen; hierbij kunt u denken aan het aflezen van grafiekgegevens, het maken 

van een keuze voor juiste apparatuur voor bepaald onderzoek, het maken van grafieken 

aan de hand van tabellen; 

 praktische toetsen; hierbij kunt u denken aan het systematisch en geordend noteren van 

(meet)gegevens. Ook een (meet)verslag kan digitaal verstuurd worden, zodat u de 

originele gegevens kunt bekijken. Bij practica kunt u ook de manier waarop leerlingen 

meten, noteren, samenwerken, tot creatieve oplossingen komen enzovoort nagaan. Hierbij 

kan de TOA een rol spelen. 

Ook kunt u specifiek nagaan of leerlingen goed met de materialen en instrumenten 

omgaan, niet alleen kijken naar het juiste gebruik (aansluiten van instrumenten, aflezen, 

nauwkeurig waarnemen), maar ook naar het geordend werken, het opruimen van spullen 

na gebruik, het op de juiste manier verwijderen van materialen. 
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Subdomein A9 Waarderen en oordelen 
De kandidaat kan in contexten een beargumenteerd oordeel geven over een situatie in de 

natuur of een technische toepassing, en daarin onderscheid maken tussen wetenschappelijke 

argumenten, normatieve maatschappelijke overwegingen en persoonlijke opvattingen. 

 

Specificatie (gegeven door het College voor Examens in de syllabus) 

De kandidaat kan: 

1. een beargumenteerd oordeel geven over een situatie waarin natuurwetenschappelijke 

kennis een belangrijke rol speelt, dan wel een beargumenteerde keuze maken tussen 

alternatieven bij vraagstukken van natuurwetenschappelijke aard; 

2. onderscheid maken tussen wetenschappelijke argumenten, normatieve maatschappelijke 

overwegingen en persoonlijke opvattingen; 

3. feiten met bronnen verantwoorden; 

4. de betrouwbaarheid beoordelen van informatie en de waarde daarvan vaststellen voor de 

beantwoording van het betreffende vraagstuk. 

 

Suggesties voor uitwerking 
Het gaat er bij deze vaardigheid onder andere om argumenten gebaseerd op wetenschap, 

maatschappelijk geldende normen en eigen opvattingen en gevoelens tegen elkaar af te wegen 

of te combineren. Oordelen komen in eerste instantie vaak tot stand op grond van intuïtie en 

emotie en de relatie met wetenschappelijke argumenten wordt niet automatisch gelegd.31 

Deze vaardigheid kan op verschillende manieren geoefend worden. Een mogelijkheid is om 

leerlingen te laten debatteren over een kwestie waarbij verschillende standpunten kunnen 

worden ingenomen. Een voorbeeld daarvan staat in de vwo-module Evolutiebiologie.32 Ook bij 

het schrijven van een betoog over een controversiële kwestie komt deze vaardigheid aan de 

orde, bijvoorbeeld de opdracht ‘Afschieten of niet…?, beschouwing over onze omgang met 

andere organismen’ uit de module Ben jij er ook?33  

Veel andere suggesties en voorbeelden over oordeelsvorming zijn te vinden in de publicatie 

Ruim en evenwichtig.34  

Bij veel onderwerpen in de biologie zijn dilemma’s te onderkennen die om waarderen en 

oordeelsvorming vragen, bijvoorbeeld seksualiteit, voortplanting en erfelijkheid (subdomeinen 

D3[h]/D4[v], E3, E4), leef- en eetgewoontes (B3, B4, D2[h]/D3[v]), natuurbehoud en –beheer 

(B8, C3, D4[h]/D5[v], F3), evolutie en ontstaan van het leven (domein F). 

 

Suggesties voor beoordeling 
Het lijkt lastig om de bijdragen van leerlingen aan een debat te beoordelen, toch is daar ervaring 

mee opgedaan, bijvoorbeeld bij het vak Nederlands.35 

Voor een betoog of essay kan een rubric gebruikt worden, zoals bij de hierboven genoemde 

opdracht ‘Afschieten of niet?’ 

 

Biologische vakvaardigheden 
Subdomein A10 Beleven 
De kandidaat kan in contexten gevoelens en betekenissen expliciteren die worden opgeroepen 

door het omgaan met de natuur of in de natuur voorkomende objecten en daarbij aandacht 

schenken aan de gevoelens en betekenissen van anderen. 

 

Typering 
Het belang van beleven in het biologieonderwijs wordt goed verwoord in het volgende citaat: 

"Natuurbeleving vormt de basis van betrokkenheid en zorg voor de natuur. Wanneer deze zelf 

ervaren existentiële basis niet aanwezig is, wordt leren over natuur en milieu een verbalisme; 

een lesje dat desgewenst opgezegd kan worden, maar geen consequenties heeft voor het 

eigen handelen”.36  
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Docenten willen dat leerlingen de natuur mooi en waardevol en het vak leuk vinden, dat ze 

gemotiveerd zijn ermee aan de slag te gaan, dat ze een betrokken houding ontwikkelen.  

Op de keper beschouwd is beleven echter geen vaardigheid en de eindterm legt dan ook de 

nadruk op het expliciteren en respecteren van gevoelens en betekenissen. Het is ook te 

beschouwen als een voorwaarde voor de vorige vaardigheid (A9 Waarderen en oordelen) waar 

eigen opvattingen expliciet als basis van oordeelsvorming genoemd worden. 

 

Suggesties voor uitwerking 
Dat mensen gevoelens ervaren en betekenissen toekennen aan de natuur is een gegeven en 

voor veel docenten biologie is het een doel om dat vooral positieve gevoelens en betekenissen 

te laten zijn. Vaak wordt zo'n doel echter niet expliciet beschreven en gaat het nastreven ervan 

tussen bedrijven door. 

Leerlingen gevoelens en betekenissen te laten expliciteren en van elkaar te respecteren vraagt 

om een klassenklimaat dat veilig is en acceptatie bevordert en waarin aandacht gegeven wordt 

aan sociale vaardigheden.37  

 

Daarnaast vraagt het gerichte vakinhoudelijke activiteiten die vanuit concrete situaties 

belevingen oproepen die expliciet gemaakt kunnen worden, bijvoorbeeld: 

 laat leerlingen een presentatie met twee tot vier dia’s maken die voor hen ‘natuurbeleving’ 

uitdrukken en laat ze die aan elkaar presenteren; 

 laat leerlingen in de natuur ervaringen opdoen en vragen genereren over het leven van 

een specifieke boom (‘Dag boom, hoe gaat het met je?’ Kijk, de caleidoscoop beweegt38, 

les 16); 

 laat leerlingen gericht nagaan wat ze onder natuur verstaan en wat dat voor ze betekent 

(‘Welke natuur? Kijk de caleidoscoop beweegt, les 17); 

 gebruik films waarbij het expliciteren van belevingen uitgangspunt kan zijn bij 

oordeelsvorming, bijvoorbeeld science fiction films, zoals Gattaca39, The boys from Brazil, 

of Jurassic Park of nonfictie films waarin iemand voor een dilemma geplaatst wordt of 

waarin beslissingen genomen moeten worden. 

 

Suggesties voor beoordeling 
Aangezien beleven en het expliciteren van gevoelens en betekenissen sterk persoonlijk 

gekleurd is, is (objectieve) beoordeling daarvan niet goed mogelijk. Voor zover het expliciteren 

en respecteren van gevoelens en betekenissen beoordeeld zou moeten worden, kan dat in het 

kader van waarderen en oordelen (subdomein A9) gebeuren. 

 

Subdomein A11 Vorm-functie-denken 
De kandidaat kan in contexten redeneringen hanteren waarbij van biologische objecten op 

verschillende organisatieniveaus vanuit een gegeven vorm naar een bijbehorende functie wordt 

gezocht en andersom. 

 

Typering  
“Het meest voorkomende perspectief in het biologieonderwijs' is het bouw&werking-perspectief, 

Hoe kan dat nou?”40 De relatie tussen de bouw (vorm) van een (deel van een) cel, organisme of 

ecosysteem en de werking (het functioneren) ervan is inderdaad veel onderzocht. En daarmee 

is het ook een krachtig denkgereedschap om leerlingen aan te leren. Redeneren tussen vorm 

en functie kan aan elk van de zijden starten.  

Voorbeelden van vragen die op de verschillende organisatieniveaus gesteld zouden kunnen 

worden als start voor een verhelderende redenering staan in Tabel 4.4: 
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Tabel 4.4 Vragen die op verschillende organisatieniveaus gesteld kunnen worden bij de relatie 

tussen vorm en functie 

Organisatieniveau Vorm naar functie Functie naar vorm 

Moleculair Waardoor leidt een verwisseling van 

een aminozuur soms wel, en soms 

niet tot een verandering in 

eiwitfunctie? 

Op welke manier kan een kanaal 

in een celmembraan selectief zijn 

voor bepaalde stoffen? 

Cellulair/weefsel Wat is de functie van het ‘lek raken’ 

van haarvaten bij een ontsteking?  

Welke kenmerken moet een 

macrofaag hebben om zijn taak te 

kunnen doen? 

Orgaan Wat voor overlevingswaarde heeft 

bladverlies voor de plant? 

Als zaden reservevoedsel voor 

het kiemplantje dragen, waarom 

hebben dan niet alle planten grote 

zaden? 

Organisme intern Waarom hebben wij eigenlijk een 

systeem dat transplantaten afstoot, 

als dat in de natuur nooit voorkomt? 

Ontwerp een organisme dat kan 

overleven in een klimaat met 

droge hete zomers en lange 

koude winters 

Organisme extern Vogels maken per soort verschillende 

geluiden. Wat zou er misgaan als 

meerder soorten dezelfde zang 

hadden? 

Op welke wijze vinden mollen 

elkaar voor de voortplanting? 

 

De kernvragen hierbij zijn ‘waarvoor dient ...?’(van vorm naar functie) en ’hoe wordt ervoor 

gezorgd dat…?’ (van functie naar vorm). Daarna volgt de vraag ‘hoe leidt de vorm naar de 

functie?’ (de werking). Als er naar een verklaring gezocht wordt kan dat vanuit verschillende 

invalshoeken zoals de praktische ‘ontwerpeisen’ (‘wat is überhaupt mogelijk?’) of de 

evolutionaire geschiedenis waardoor bijvoorbeeld zaadleiders een rare bocht maken van de 

testis naar de penis. 

Vorm-functie redeneren betekent ook altijd tussen twee systeemniveaus redeneren; een 

onderdeel heeft een functie voor het grotere geheel (‘welke functie heeft systeem x in het 

supersysteem y?’).  

 

Suggesties voor uitwerking 
Bij ontwerpen staat de relatie tussen vorm en functie centraal. Een aanpak als ontwerpend leren 

gebruikt die invalshoek door leerlingen uit te dagen een ‘oplossing’ voor een biologisch 

probleem te vinden (bijvoorbeeld ‘hoe voorkom ik dat ik uitdroog als ik het land op ga?’) en zo 

steeds dichter bij de in de natuur gerealiseerde oplossing(en) te komen. Een valkuil daarbij is 

het doelgerichte denken (‘een hagedis heeft leerachtige schubben omdat hij niet moet 

uitdrogen’), maar daartegenover staan kansen om het evolutionaire denken (subdomein A13) te 

stimuleren (‘voorouders van hagedissen die toevallig leerachtige schubben ontwikkelden, waren 

daardoor in staat op land te overleven). 

Een lessenreeks waarin vorm-functie-denken centraal staat is die van Fred Janssen over het 

immuunsysteem.41 

 

Suggesties voor beoordeling 
Vragen die vorm-functie-denken vereisen kunnen goed in reguliere toetsen opgenomen worden. 

Dat kunnen reproductieve vragen zijn, waarbij een bekende relatie tussen vorm en functie 

bevraagd wordt. Het kunnen ook productieve vragen zijn waar een onbekende vorm of functie 

gepresenteerd wordt en naar een mogelijke functie dan wel vorm gevraagd wordt. Bij zo’n vraag 

gaat het dan niet alleen om het correcte antwoord, maar ook om de denkstappen die gemaakt 

zijn om van vorm naar functie of andersom te komen. Goede voorbeelden zijn te vinden in het 



 

 44 

cluster ‘De bloed-hersenbarrière’ uit het vwo-examen van 2011 (tweede tijdvak, zowel regulier 

als pilot).42 

 

Subdomein A12 Ecologisch denken 
De kandidaat kan in contexten op het gebied van duurzaamheid redeneringen hanteren waarbij 

uitgewerkt wordt wat de gevolgen van interne of externe veranderingen in een 

levensgemeenschap of ecosysteem zijn. 

 

Typering 
'Alles hangt met alles samen' is weliswaar een vreselijke dooddoener, maar geeft wel weer 

waar het bij ecologisch denken om gaat. Om goed ecologisch te kunnen denken is daarom 

kennis van de relaties in ecosystemen nodig, maar ook de vaardigheid om die relaties te 

herkennen en te onderkennen. Dat betekent oog hebben voor de onderlinge afhankelijkheid van 

elementen van ecosystemen en Systeem Aarde, oog voor (multi)causale verbanden. Zie ook 

wat hierover opgemerkt wordt bij in de inleiding bij Domein D Interactie (paragraaf 4.2.2. en 

4.2.3). 

 

Suggesties voor uitwerking 
Ecologie kan onderwezen worden als een verzameling definities (wat is een populatie en wat 

een levensgemeenschap?), maar om ecologisch denken te stimuleren is aandacht voor de 

processen in ecosystemen belangrijk. Dat kan bijvoorbeeld door met modellen van 

ecosystemen te werken. 

Er zijn verschillende modules ontwikkeld waarin daaraan aandacht besteed wordt: 

 de module Maakbare Natuur (havo) uit de examenpilot;43 

 de module Natuur dichtbij en natuur verder weg (vwo) uit de examenpilot;44 

 lesmateriaal over modelleren van ecosystemen.45 

 

Suggesties voor beoordeling 
Vragen die ecologisch denken vereisen kunnen goed in reguliere toetsen opgenomen worden. 

Dat kunnen reproductieve vragen zijn, waarbij een bekende relatie tussen veranderingen en de 

gevolgen ervan bevraagd wordt. Het kunnen ook productieve vragen zijn waar een onbekende 

ingreep in een ecosysteem gepresenteerd wordt en naar mogelijke gevolgen gevraagd wordt. 

Bij zo’n vraag gaat het dan niet alleen om het correcte antwoord, maar ook om de denkstappen 

die gemaakt zijn. Goede voorbeelden zijn te vinden in het cluster ‘Vraatzuchtige rups van een 

mooie nachtvlinder’ uit het havo-pilotexamen 2010 (eerste tijdvak) en het cluster ‘Killer bees’ uit 

het vwo-examen van 2011 (tweede tijdvak, zowel regulier als pilot). 46 

 

Subdomein A13 Evolutionair denken 
De kandidaat kan in contexten redeneringen hanteren waarmee biologische verschijnselen op 

verschillende organisatieniveaus verklaard worden met behulp van theorie over 

evolutiemechanismen. 

 

Typering 
“Nothing in biology makes sense, except in the light of evolution” merkte Dobzhansky al eens 

op. De evolutietheorie neemt zo’n centrale plaats in in de huidige biologie, dat er eigenlijk geen 

onderwerp is waarbij hij niet toegepast kan worden. Kern van evolutionair denken is het besef 

dat alles wat we in de natuur waarnemen een geschiedenis heeft. Complexe organismen en 

ecosystemen hebben niet altijd bestaan, zijn niet in één keer ontstaan en zullen ook niet tot in 

eeuwigheid blijven bestaan. Met behulp van de begrippen variatie en selectie kunnen leerlingen 

grip krijgen op dit ingewikkelde proces: de omstandigheden bepalen welke toevallig ontstane 

eigenschappen voordelig zijn en dus welke van de aanwezige organismen overleven en 

nakomelingen krijgen. Welke organismen er aanwezig zijn hangt weer af van toevalligheden en 

mogelijkheden. Leerlingen kunnen gestimuleerd worden om evolutionair te denken door vragen 
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te stellen als 'hoe zou dit ontstaan zijn?'. Zie ook wat er bij vorm-functie-denken (subdomein 

A11) hierover opgemerkt werd. 

 

Suggesties voor uitwerking 
Het ontwikkelen van evolutionair denken gaat uiteraard gelijk op met het verwerven van kennis 

over evolutiemechanismen en zal dus met name bij het behandelen van domein F aan de orde 

komen. Maar – zoals hierboven opgemerkt – er is eigenlijk geen onderwerp in de biologie waar 

evolutionair denken niet kan worden toegepast (hoe is bepaald gedrag ontstaan, waardoor 

hebben mitochondriën eigen DNA, hoe komt het dat bepaalde soorten lemuren van nature 

alleen op Madagascar voorkomen?). 

Bij de uitwerking is het verstandig wel een goed onderscheid te maken tussen het ontstaan van 

het leven (waar de evolutietheorie niets over zegt) en het ontstaan van soorten. 

Schooltv.nl heeft in 2010 een mooie serie over de evolutietheorie uitgebracht:47 evolutie in 

sneltreinvaart, micro-organismen als voedselbron, antibiotica, et cetera. 

In de pilot bij het nieuwe examenprogramma zijn twee modules over evolutie gemaakt: 

 de havo-module Over evolutie waarin de totstandkoming van de evolutietheorie centraal 

staat;48 

 de vwo-module Evolutiebiologie waarin ook theorieën over het ontstaan van het leven aan 

de orde komen.49 

In de havo-module Ziekteverwekkers, afweer en behandeling50 wordt het principe van selectie 

behandeld aan de hand van de MRSA-bacterie. 

 

Suggesties voor beoordeling 
Vragen die evolutionair denken vereisen kunnen goed in reguliere toetsen opgenomen worden, 

zowel in reproductieve als productieve vorm. Goede voorbeelden zijn te vinden in het cluster 

‘Evolutionaire aanpassingen van het rendier’ uit het havo-pilotexamen van 2009 (eerste tijdvak), 

het cluster ‘Fossiele vleermuizen’ uit het havo-pilotexamen 2010 (eerste tijdvak) en het cluster 

‘Drilpiraterij’ uit het vwo-examen van 2011 (tweede tijdvak, zowel regulier als pilot).51 

 

Subdomein A14 Systeemdenken 
De kandidaat kan in contexten een onderscheid maken tussen verschillende 

organisatieniveaus, relaties binnen en tussen organisatieniveaus uitwerken en uiteenzetten hoe 

biologische eenheden op verschillende organisatieniveaus zichzelf in stand houden en 

ontwikkelen. 

 

Typering 
Systeemdenken kan omschreven worden als het vermogen om verschillende niveaus van 

biologische organisatie te bekijken vanuit het perspectief dat natuurlijke gehelen, zoals 

organismen, opgebouwd zijn uit vele interagerende delen, die zelf weer beschouwd kunnen 

worden als kleinere gehelen. De notie dat het geheel meer is dan de som der delen is daarbij 

erg belangrijk, al hoeft daar de term 'emergente eigenschap' niet expliciet te vallen.52 

Kenmerkend is het ‘heen-en-weer’ denken tussen verschillende niveaus van organisatie.53 

Daarbij wordt de complexiteit van biologische verschijnselen benaderd door expliciet omlaag en 

weer omhoog te gaan – meestal beginnend op het organismeniveau – en door kernbegrippen 

duidelijk te koppelen aan bepaalde organisatieniveaus. Zie ook wat hierover opgemerkt wordt 

bij in de inleiding bij domein C Zelforganisatie (paragraaf 4.2.2. en 4.2.3). 

 

Suggesties voor uitwerking 
Enkele voorbeelden van modules uit de pilot waarin heen-en-weer denken verwerkt is, zijn: 

 Lovers en losers zowel voor havo als vwo;35  

 Cellen vertellen, voor havo;54 

 Erfelijk ziek, voor vwo;55 

 Topsport of tobsport, voor vwo;56  
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 Hersens & Leren.57  

 

Suggesties voor beoordeling 
Vragen die systeemdenken vereisen kunnen goed in reguliere toetsen opgenomen worden. 

Goede voorbeelden zijn te vinden in het cluster ‘Fossiele vleermuizen’ uit het havo-pilotexamen 

2010 (eerste tijdvak) en het cluster ‘Drilpiraterij’ uit het vwo-examen van 2011 (tweede tijdvak, 

zowel regulier als pilot).58 

 

Subdomein A15 Contexten 
De kandidaat kan de in domein A genoemde vaardigheden en de in domeinen B tot en met F 

genoemde concepten ten minste gebruiken: 

(havo:) in beroepscontexten en in leefwereldcontexten. 

(vwo, A16:) in wetenschappelijke contexten, in beroepscontexten waarvoor een 

wetenschappelijke opleiding is vereist en in leefwereldcontexten.  

 

Typering 
Deze eindterm beschrijft de kern van de vernieuwing van het examenprogramma: dat leerlingen 

hun biologische kennis kunnen gebruiken in welke context dan ook. Leerlingen leren 

biologische concepten die hen nu en later in hun persoonlijk leven en in hun vervolgopleiding 

van pas kunnen komen. Voor havo en vwo is dat perspectief enigszins verschillend, vandaar de 

verschillende formuleringen.  

 

Suggesties voor uitwerking  
Het draait hierbij om de invulling van wat een context is en van wat onder 'gebruiken' wordt 

verstaan. Kort door de bocht gezegd is een context een omgeving waarin ‘iets’ – i.c. een 

biologisch concept – zijn betekenis krijgt. Daarbij kan een context beschouwd worden als een 

handelingspraktijk, waarin de deelnemers samen bepaalde doelen nastreven. Voorbeelden van 

dergelijke praktijken zijn een dierentuin, een microbiologisch lab en een dierenwinkel. De 

deelnemers zijn dan onder andere dierenverzorgers, dierenartsen, laboranten, onderzoekers, 

winkeliers en klanten. De praktijken kunnen vanuit dat perspectief gezien worden als 

beroepscontext, wetenschappelijke context of leefwereldcontext. In het onderwijs is er (meestal) 

sprake van een gedidactiseerde/gesimuleerde praktijk, want de leerlingen werken niet echt in 

een dierentuin en dergelijke. 

In de examenpilot is lesmateriaal ontwikkeld vanuit deze benadering. Hoewel daarbij 

uiteenlopende didactische keuzes zijn gemaakt, is er wel sprake van een grootste 

gemeenschappelijke deler.59 Deze is samen te vatten in de volgende punten. 

1. De contexten worden benaderd vanuit het perspectief van een deelnemer. 

Soms worden de leerlingen expliciet in de rol van een deelnemer van de context geplaatst 

(bijvoorbeeld de educatieve medewerker die een tentoonstelling moet voorbereiden in 

Cellen vertellen60), soms wordt over de schouder van een deelnemer gekeken 

(bijvoorbeeld bij de gedragsonderzoekers in Lovers & losers61). 

2. Er is sprake van meer dan één context. 

Omdat een concept in verschillende contexten meestal een (iets) andere betekenis heeft, 

is het gebruik ervan in één context niet toereikend. Binnen de pilotmodules wordt daarom 

vrijwel steeds meer dan één context gebruikt, waarin centrale concepten terugkomen. 

Bovendien komen concepten in meer dan één module voor. Elk concept komt dus zeker 

meer dan één keer in het hele programma voor. Zo ontstaat een spiraal door het hele 

lesprogramma, waarbij concepten steeds rijkere betekenissen en meer relevantie voor 

leerlingen krijgen. 

3. De biologische concepten die in de contexten functioneren, worden geëxpliciteerd. 

Vaak gebeurt dit met behulp van een of meer conceptmaps waarin de concepten en hun 

onderlinge relaties worden weergegeven. Het accent komt zo ook op de centrale 

concepten te liggen.  
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4. De biologische concepten die in de contexten functioneren, worden gerecontextualiseerd.  

Als er twee contexten na elkaar worden doorlopen, is er meestal een schakelles die de 

verbinding tussen beide vormt. Vaak valt deze samen met het expliciteren van de 

betekenis van de concepten in de eerste context. Recontextualiseren betekent ook dat 

met behulp van de concepten de relatie met de tweede context gelegd wordt, bijvoorbeeld 

door overeenkomsten en verschillen in betekenis van de concepten in beide contexten te 

benoemen. 

Net als leren omgaan met een microscoop niet voorstelbaar is zonder een microscoop-

practicum, zo is leren gebruiken van biologische concepten in contexten niet goed 

denkbaar zonder het op enigerlei wijze gebruiken van contexten in het onderwijs. En dat 

kan op heel verschillende manieren.  

 

Suggesties voor beoordeling 
In de modules van de pilot vindt de toetsing ook meestal in contexten plaats. In een toets 

kunnen de contexten uit de voorgaande lessen opnieuw aan de orde komen. Maar door (ook) 

een andere context in een toets aan te snijden, wordt nagegaan of en in hoeverre de leerlingen 

in staat zijn de concepten in nieuwe relevante contexten te gebruiken. 

Eigenlijk wordt deze vaardigheid getoetst in alle toetsvragen waarin leerlingen eerder verworven 

concepten moeten gebruiken in een nieuwe context. Een specifieke vraagvorm is die waarin 

leerlingen expliciet gevraagd wordt concepten van de ene context naar de andere over te 

zetten. Dit wordt in sommige modules, zoals Ziekteverwekkers, afweer en behandeling,62 wel 

expliciet in een opdracht gevraagd, maar niet beoordeeld met een cijfer. 

Zie voor meer suggesties de website van schoolexamensvo.nl.63 

 

Subdomein A16 Kennisontwikkeling en -toepassing  
De kandidaat kan in contexten analyseren op welke wijze natuurwetenschappelijke en 

technologische kennis wordt ontwikkeld en toegepast (vwo subdomein A15). 

 

Typering 
Deze eindterm is de ‘erfenis’ van het vak Algemene Natuurwetenschappen (ANW). De kern 

ervan is samen te vatten in vijf hoofdvragen:64 

1. Hoe komt natuurwetenschappelijke kennis tot stand? 

2. Hoe wordt natuurwetenschappelijke kennis gebruikt? 

3. Hoe bepaal je de betrouwbaarheid van natuurwetenschappelijke kennis? 

4. Hoe beïnvloeden samenleving en natuurwetenschappen elkaar? 

5. Wat is je mening over bepaalde toepassingen van natuurwetenschappelijke kennis? Mag 

alles wat kan? 

 

Suggesties voor uitwerking 
Bovenstaande vragen kunnen eigenlijk bij alle onderwerpen uit het programma gesteld worden, 

elke keus is daarin gerechtvaardigd. Bij de evolutietheorie is vaak een prominente vraag: hoe 

weten biologen dat en hoe zeker weten ze het? In de havo-module Over evolutie65 komt deze 

vraag expliciet aan de orde. 

 

Suggesties voor beoordeling 
In reguliere toetsen kunnen uiteraard vragen gesteld worden over het tot stand komen en het 

gebruik van natuurwetenschappelijke kennis. De reflectieve aard van deze vaardigheid leent 

zich echter ook goed voor toetsing in de vorm van een betoog of essay. Zie subdomein A2 voor 

de beoordeling hiervan. 

 

4.2.2 Uitwerking van de vakinhoudelijke eindtermen voor havo 
In deze paragraaf worden de eindtermen voor het SE uitgewerkt. Deze SE-eindtermen staan in 

de tabel hieronder weergegeven.  
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Tabel 4.5 De vakinhoudelijke eindtermen voor havo die in het SE in ieder geval getoetst moeten 

worden 

Domein Subdomeinen in SE 

Domein B 

Zelfregulatie 

Subdomein B1 Eiwitsynthese. 

Subdomein B6 Beweging van het organisme. 

Domein C 

Zelforganisatie 

Subdomein C2 Zelforganisatie van het organisme. 

Subdomein C3 Zelforganisatie van ecosystemen. 

Domein D 

Interactie 

Subdomein D1 Moleculaire interactie. 

Subdomein D2 Gedrag en interactie 

Subdomein D3 Seksualiteit. 

Domein E 

Reproductie 

Subdomein E1 DNA-replicatie 

Subdomein E2 Levenscyclus van de cel. 

Subdomein E3 Voortplanting van het organisme. 

Domein F 

Evolutie 

Subdomein F3 Biodiversiteit. 

 
Domein B. Zelfregulatie  
 

De biologie, de leer van het leven, bestudeert het leven op verschillende niveaus: moleculair, 

cel, orgaan, organisme, populatie, ecosysteem. Op elk niveau zijn er systemen met een eigen 

organisatie, de biologische eenheden: de moleculen, de cel, het orgaan, het organisme, de 

populatie, het ecosysteem.  

Biologische eenheden, op welk organisatieniveau dan ook, houden zichzelf in stand door het 

opnemen van stoffen c.q. energie uit hun omgeving, door het herstellen van opgelopen schade, 

door zich te verdedigen tegen belagers en tegen schadelijke stoffen en door het aanpassen aan 

of het veranderen van de omgeving. Onderdelen van een biologische eenheid kunnen 

gespecialiseerd zijn voor een bepaalde functie. Biologische eenheden kunnen met elkaar op 

een hoger niveau een nieuwe biologische eenheid vormen met een eigen organisatiestructuur.  

 

De kandidaat kan in een context: 

 biologische eenheden herkennen en de kenmerken ervan beschrijven. Die biologische 

eenheden zijn moleculen, cellen, organen, organismen, populaties, ecosystemen; 

 beschrijven dat er opname, verwerking en afgifte van energie, materie en informatie is, en 

daarbij de relaties binnen en tussen de verschillende biologische eenheden beschrijven; 

 redeneringen hanteren waarbij vanuit een gegeven vorm van een biologische eenheid 

naar een bijbehorende functie wordt gezocht, en andersom. 

 

Subdomein B1 Eiwitsynthese 
De kandidaat kan met behulp van de concepten DNA en eiwitsynthese ten minste in contexten 

op het gebied van gezondheid en voedselproductie verklaren op welke wijze bouwstoffen van 

de cel worden gevormd. 
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Mogelijke contexten 
Voedselproductie 

Bij DSMGist maakt men met behulp van recombinantgisten het enzym lactase dat de lactose in 

melkproducten omzet. Mensen die lactose-intolerantie hebben kunnen op deze manier 

probleemloos melk drinken 

Gezondheid 

Biotechnologen laten in een biotechnologisch bedrijf transgene geiten het eiwit Atryn 

produceren voor patiënten met een bepaalde bloedstollingsziekte. 

 

Mogelijke uitwerking van de eindterm 
De kandidaat kan in contexten bijvoorbeeld:  

 de bouw van DNA en RNA beschrijven en de verschillen toelichten;  

 het proces van transcriptie en translatie beschrijven;  

 toelichten dat de aminozuurvolgorde (primaire structuur) van een eiwit de bouw en werking 

van het eiwit bepaalt. 

 

Mogelijke deelconcepten  
Nucleïnezuren, helixstructuur, basenparing, nucleotide, DNA, chromosomen, kernDNA, mtDNA, 

cDNA, RNA, genetische code, codon. 

 

Relatie met andere subdomeinen  
CE B2 Stofwisseling van de cel SE D1 Moleculaire interactie 

 C1 Zelforganisatie van cellen  E1 DNA-replicatie 

 E4 Erfelijke eigenschap  E2 Levenscyclus van de cel 

 F1 Selectie 

 

Suggesties voor lesmateriaal en achtergrondinformatie 
 Speuren naar Sporen: met behulp van het cahier Speuren naar Sporen van stichting Bio-

Wetenschappen en Maatschappij worden leerlingen forensische experts en lossen als 

forensisch team een aantal casussen op.66 

 Forensisch onderzoek, speuren naar pieken van de reizende DNA-labs: Ga zelf aan de 

slag als forensisch DNA-onderzoeker net zoals bij een politietraining.67 

 Stofwisseling: aandacht voor de stofwisselingsprocessen bij planten: koolstofassimilatie, 

fotosynthese, de rol van DNA in de cel.68 

 Het Amerikaanse Nationale Menselijk Genoom Instituut geeft informatie over diverse 

moderne technieken in het genoomonderzoek.69 

 

Subdomein B2 Stofwisseling van de cel 
De kandidaat kan met behulp van de concepten homeostase, transport, assimilatie en 

dissimilatie ten minste in contexten op het gebied van gezondheid en voeding verklaren op 

welke wijze de stofwisseling van cellen van prokaryoten en eukaryoten verloopt. 

 
Subdomein B3 Stofwisseling van het organisme 
De kandidaat kan met behulp van de concepten orgaan, fotosynthese, ademhaling, vertering, 

uitscheiding en transport ten minste in contexten op het gebied van gezondheid en 

voedselproductie benoemen op welke wijze de stofwisseling van organismen verloopt en 

benoemen op welke wijze stoornissen daarin kunnen ontstaan en op welke wijze deze kunnen 

worden aangepakt. 
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Subdomein B4 Zelfregulatie van het organisme 
De kandidaat kan met behulp van de concepten homeostase, hormonale regulatie en neurale 

regulatie ten minste in contexten op het gebied van sport en voeding verklaren op welke wijze 

eukaryoten zichzelf reguleren. 
 
Subdomein B5 Afweer van het organisme 
De kandidaat kan met behulp van het concept afweer ten minste in contexten op het gebied van 

gezondheidszorg en voedselproductie benoemen op welke wijze eukaryoten zich te weer 

stellen tegen andere organismen, virussen en allergenen en welke problemen daarbij kunnen 

ontstaan. 

 

Subdomein B6 Beweging van het organisme 
De kandidaat kan met behulp van de concepten beweging, neurale regulatie en waarneming 

ten minste in contexten op het gebied van gezondheid en sport verklaren op welke wijze mens 

en dier bewegen en op welke wijze dit kan worden geoptimaliseerd. 

 

Mogelijke contexten 
Gezondheid 

Fysiotherapeuten in een revalidatiecentrum ontwikkelen trainingsschema's voor patiënten die, 

als gevolg van een herseninfarct, opnieuw moeten leren bewegen.  

Sport 

Amateursporters passen verschillende trainingsmethoden toe om zich optimaal op wedstrijden 

voor te bereiden. 

 

Mogelijke uitwerking van de eindterm 
De kandidaat kan in een context bijvoorbeeld:  

 de bouw, werking en functie van bij de belangrijkste bij beweging betrokken organen 

(spieren, zintuigen en zenuwen) van mens en dier beschrijven en daarbij de relatie tussen 

vorm en functie toelichten; 

 opzet en effecten van trainings- en revalidatieprogramma's van mens en dieren toelichten. 

 

Mogelijke deelconcepten 
Dwarsgestreepte en gladde spieren, snelle en langzame spiervezels, spiercel, pees, reflexboog, 

antagonist, warming-up, cooling-down, uithoudingsvermogen, doping. 

 

Relatie met andere subdomeinen  
CE B2 Stofwisseling van de cel 

 B3 Stofwisseling van het organisme 

 B4 Zelfregulatie van het organisme 

 
Suggesties voor lesmateriaal en achtergrondformatie 
 Sportprestaties: In deze NLT-module leer je meten aan bewegingen van mensen. De rol 

van voeding en de werking van spieren komen aan de orde.70 

 Sport en technologie: Er komt veel kijken bij het leveren van topprestaties in de sport. Ex-

topschaatsster Barbara de Loor gaat op zoek naar nieuwe inzichten op het gebied van 

sport en technologie.71 

 
Subdomein B7 Waarneming door het organisme 
De kandidaat kan met behulp van de concepten orgaan, waarneming en neurale regulatie ten 

minste in contexten op het gebied van gezondheid en sport verklaren op welke wijze 

organismen waarnemen. 
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Subdomein B8 Regulatie van ecosystemen 
De kandidaat kan met behulp van de concepten energiestroom, kringloop, dynamiek en 

evenwicht ten minste in contexten op het gebied van duurzaamheid verklaren op welke wijze 

ecosystemen zichzelf reguleren en kan beargumenteren met welke maatregelen de mens 

zelfregulatie van ecosystemen en het systeem Aarde kan beïnvloeden. 

 

Domein C. Zelforganisatie 
 
Biologische eenheden kunnen beschouwd worden als systemen met een organisatie. 

Biologische eenheden onderscheiden zich van de niet levende systemen doordat zijzelf het 

enige product van hun organisatie zijn, dat wil zeggen: er bestaat geen scheiding tussen 

producent en product. Ze organiseren zichzelf. 

Door zelforganisatie kunnen nieuwe structuren ‘biologische eenheden van een hogere orde’ 

ontstaan. Op het hogere organisatieniveau zijn nieuwe eigenschappen te zien, die de 

biologische eenheid van het lagere organisatieniveau niet heeft, de zogenoemde emergente 

eigenschappen. 

Een voorbeeld is de biologische klok bij de mens: sommige klokcellen zijn overdag actief, 

andere klokcellen juist ’s nachts, weer anderen pieken juist ’s morgens. De optelsom hiervan 

heeft een eigenschap die de afzonderlijke cellen niet hebben: de biologische klok kan de 

daglengte en de tijd van het jaar registreren. Het geheel is dus meer dan de som van de delen.  

 

De kandidaat kan in een context:  

 herkennen dat biologische eenheden nieuwe eigenschappen hebben vergeleken met de 

biologische eenheden van een niveau lager. 

 
Subdomein C1 Zelforganisatie van cellen 
De kandidaat kan met behulp van de concepten genexpressie en celdifferentiatie ten minste in 

contexten op het gebied van energie en gezondheid benoemen op welke wijze de ontwikkeling 

van cellen verloopt. 

 
Subdomein C2 Zelforganisatie van het organisme 
De kandidaat kan met behulp van het concept levenscyclus ten minste in contexten op het 

gebied van gezondheid en voedselproductie benoemen op welke wijze de ontwikkeling van 

organismen verloopt en verklaren op welke wijze verstoringen van de ontwikkeling ontstaan, 

kunnen worden voorkomen en worden aangepakt. 

 

Mogelijke contexten 
Gezondheid 

Verloskundigen voeren regelmatig controles uit bij zwangere vrouwen om te controleren of het 

kind zich goed ontwikkelt. 

Voedselproductie 

Groentekwekers grijpen in verschillende stadia van de levenscyclus van voedingsgewassen in 

om een zo hoog mogelijke productie te verkrijgen. 

 

Mogelijke uitwerking van de eindterm 
De kandidaat kan in contexten bijvoorbeeld:  

 de levenscycli van bloemplanten, insecten en zoogdieren in globale termen beschrijven; 

 de fases in de ontwikkeling van zygote tot aan de geboorte van een baby herkennen; 

 de invloed van voeding, gebruik van genotmiddelen en van stress op de prenatale 

ontwikkeling beschrijven; 

 beschrijven hoe inwendige en uitwendige factoren de lichamelijke ontwikkeling van een 

mens gedurende zijn levensloop beïnvloeden. 
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Mogelijke deelconcepten 
Stampers, meeldraad, zaad, kiem, geslachtscellen, bevruchting, ei, larve, pop, imago, embryo, 

foetus, placenta, vruchtwater, navelstreng, zygote aangeboren afwijking, erfelijke ziekte, 

(oorzaken van) kanker.  

 

Relatie met andere subdomeinen  
CE C1 Zelforganisatie van cellen  SE E1 DNA-replicatie 

 F1 Selectie   E3 Voortplanting 

 

Suggesties voor lesmateriaal en achtergrondformatie 
 I want to live forever...: Lessenserie over de biologie van veroudering met een breed scala 

aan biologische onderwerpen uit verschillende domeinen, en van verschillende 

organisatieniveaus.72 

 Celcycli:: Weblessen over de twee typen celdelingen die samen de basis vormen voor de 

voortgang van levenscycli en generatiewisselingen van protisten, planten, dieren en 

mens.73 

 Leven in de kas: Een lessenserie over plantenteelt en -veredeling in de contexten van de 

komkommerkwekerij, gewasbescherming en tomatenveredeling.74 

 

Subdomein C3 Zelforganisatie van ecosystemen 
De kandidaat kan met behulp van de concepten dynamiek en evenwicht ten minste in contexten 

op het gebied van duurzaamheid en wereldbeeld benoemen op welke wijze ecosystemen zich 

kunnen ontwikkelen en beargumenteren met welke maatregelen de mens de zelforganisatie van 

ecosystemen beïnvloedt. 

 

Mogelijke contexten 
Duurzaamheid 

Een onderzoeksmedewerker van een ecologisch adviesbureau beoordeelt de plannen voor een 

nieuwbouwwijk in het kader van PlanMER met het doel een afweging mogelijk te maken tussen 

diverse vormen van inpassing van plannen in het milieu. 

Wereldbeeld 

Een politiek actieve bosbeheerder schrijft voor zijn partij een verkiezingsparagraaf over het 

belang van de natuur voor het welbevinden van de burger met het doel om de partijleden en 

later de kiezers in te laten stemmen met de paragraaf. 

 

Mogelijke uitwerking van de eindterm 
De kandidaat kan in een context bijvoorbeeld:  

 opeenvolgende veranderingen in een ecosysteem beschrijven en beschrijven hoe daarbij 

overgangen tot stand komen; 

 verschillen tussen ecosystemen benoemen op basis van verschillen in populaties 

(biotische) en abiotische factoren; 

 de dynamiek en evenwicht in een ecosysteem beschrijven; 

 herkennen dat een ecosysteem in verschillende evenwichtssituaties kan verkeren; 

 beargumenteren met welke maatregelen de mens de zelforganisatie van ecosystemen 

beïnvloedt. 

 

Mogelijke deelconcepten 
Primaire en secundaire successie, pioniersoort, climaxecosysteem, biodiversiteit, competitie, 

draagkracht, exoot, biologisch evenwicht, duurzaamheid. 

 
Relatie met andere subdomeinen  
CE B3 Stofwisseling van het organisme SE F3 Biodiversiteit 

 B8 Regulatie van het ecosysteem 
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Suggesties voor lesmateriaal en achtergrondformatie 

 Maakbare natuur: Het doel van deze lessenserie is leerlingen, in min of meer realistische 

contexten met betrekking tot natuurbeheer, kennis te laten opdoen over en inzicht te geven 

in het belang en de toepassing van ecologische concepten.75  

 Ecologie: Op de Beagle varen ecologen mee. Centraal staat het belang van ecologisch 

onderzoek voor maatschappelijke vraagstukken.76 

 Meten is weten: Leerlingen voeren onder andere verschillende onderzoeken uit 

(beschrijvend en verklarend) om te komen tot een ontwerp van een tuin.77 

 

Domein D. Interactie 
Biologische eenheden worden beïnvloed door hun omgeving, die zowel biotisch als abiotisch 

van aard kan zijn. Op deze beïnvloeding kunnen de biologische eenheden reageren door zich 

aan te passen, te verplaatsen of andere reacties te vertonen. Omgekeerd hebben biologische 

eenheden ook invloed op hun biotische en abiotische omgeving. 

Interactie verwijst naar het open karakter van de biologische systemen.  

 

De kandidaat kan in een context: 

 beschrijven dat een biologische eenheid, van welk organisatieniveau dan ook, voortdurend 

in interactie is met de omgeving waaronder andere biologische eenheden; 

 voor de effecten van veranderingen in een biologische eenheid de multicausaliteit 

benoemen; redeneringen hanteren waaruit de complexiteit van relaties in en tussen 

biologische eenheden en van biologische eenheden met hun abiotisch milieu blijkt. 
 
Subdomein D1 Moleculaire interactie 
De kandidaat kan met behulp van de concepten genregulatie en interactie met (a)biotische 

factoren ten minste in contexten op het gebied van gezondheid en voedselproductie benoemen 

op welke wijze de moleculaire regulatie plaatsvindt. 

 

Mogelijke contexten 
Gezondheid 

Bij vroegtijdige opsporing van kanker worden door artsen micro arrays ingezet. Daarmee is vast 

te stellen of cellen kankercellen zijn, omdat daar andere eiwitten tot expressie komen dan in 

gezonde cellen. Mensen die menen hiervoor in aanmerking te komen (bijvoorbeeld vanwege 

familiaire borstkanker, darmkanker) kunnen een dergelijk onderzoek laten doen.  

Voedselproductie 

Plantenveredelaars en analisten bij een veredelingsbedrijf veranderen, met behulp van 

genetische modificatie, moleculaire processen waardoor bij planten droogteresistentie of 

zouttolerantie optreedt met het doel ook teelten in de randen van woestijnen en in brakke 

delta’s mogelijk te maken en daardoor het hongerprobleem te lijf te gaan. 
 

Mogelijke uitwerking van de eindterm  
De kandidaat kan in contexten bijvoorbeeld:  

 beschrijven wat genexpressie is; 

 beschrijven dat eiwitten die door genexpressie ontstaan verschillende functies kunnen 

hebben;  

 beschrijven dat genexpressie wordt geregeld door factoren in en buiten de cel; 

 beschrijven hoe regulatie-eiwitten genexpressie beïnvloeden; 

 beschrijven dat door veranderde genen de eiwitproductie en daardoor de genregulatie 

gestoord kan worden.  

 

Mogelijke deelconcepten 
Epigenetische factoren, genoom, structuurgenen, regulatorgenen, recombinant DNA, proto-

oncogenen, tumorsupressorgenen, enzymen, virus. 
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Relatie met andere subdomeinen  
CE C1 Zelforganisatie van cellen  SE B1 Eiwitsynthese 

 E4 Erfelijke eigenschap 

 F1 Selectie (DNA, Mutatie) 

 

Suggesties voor lesmateriaal en achtergrondformatie 
 Supervoedsel: Lessenserie van drie lesuren over functional foods. Hierin komen 

onderwerpen aan bod die liggen op het raakvlak van voeding en genomicsonderzoek, 

oftewel nutrigenomics. Leerlingen bekijken, proeven en denken na over functionele 

voeding.78  

 Kanker - de nieuwe aanpak: In twee tot drie lessen verdiepen de leerlingen zich in het 

onderwerp kanker aan de hand van het cahier Kanker - de nieuwe aanpak van stichting 

Bio-Wetenschappen en Maatschappij. In een expertsysteem-opdracht kiezen de 

leerlingen een medisch specialisme en passen ze hun kennis in een team toe op een 

casus.79 

 Gentechnologie: Informatie en doorverwijzingen over gentechnologie en voedsel.80 

 Celdifferentiatie: Informatieve website over celdifferentiatie van het Vlaams Instituut voor 

Biotechnologie.81  

 p53 molecuul: Een van de belangrijkste aan kanker gerelateerde moleculen is het 

zogenaamde p53. PowerPointpresentatie laat zien wat het doet, hoe het kan leiden tot 

kanker.82 

 Alles over DNA: Een website met alle mogelijke informatie over DNA.83 
 
Subdomein D2 Gedrag en interactie 
De kandidaat kan met behulp van de concepten gedrag en interactie met (a)biotische factoren 

ten minste in contexten op het gebied van communicatie, gezondheid en veiligheid verklaren op 

welke wijze gedrag van organismen en populaties ontstaat en benoemen wat de functie 

daarvan is. 

 

Mogelijke contexten 
Communicatie 

Voorlichters gebruiken informatie over supranormale prikkels in het opzetten van een effectieve 

voorlichtingscampagne. 

Gezondheid 

Artsen adviseren patiënten met epilepsie over uitwendige signalen om het valgevaar te 

verminderen. 

Veiligheid 

Etholoog adviseert de politie in het omgaan met het gedrag van voetbalvandalen. 

 

Mogelijke uitwerking van de eindterm  
De kandidaat kan in contexten bijvoorbeeld:  

 toelichten dat gedrag tot stand komt door interne en externe factoren;  

 verklaren dat gedrag gedeeltelijk erfelijk bepaald is; 

 uitleggen dat gedrag het resultaat is van een dynamische relatie tussen het organisme en 

zijn omgeving;  

 toelichten dat gedrag meerdere functies heeft; 

 een aantal functies van gedrag noemen onder andere gekoppeld aan levensfases; 

 uitleggen hoe gedrag evolueert onder invloed van selectiedruk; 

 een eenvoudig gedragsonderzoek uitvoeren; 

 herkennen dat populaties zoals een school vissen of een zwerm vogels, gedrag vertonen 

dat een meerwaarde heeft ten opzichte van het gedrag van de afzonderlijke organismen.  
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Mogelijke deelconcepten 
Prikkel, respons, territoriumgedrag, balts, paringsgedrag, broedzorg, overspronggedrag, 

gewenning, inprenting, conditionering, imitatie, inzicht, trial and error, sleutelprikkel, 

supranormale prikkel, ethogram, protocol, adequaat gedrag.  

 

Relatie met andere subdomeinen  
CE B4 Zelfregulatie van het organisme  SE D3 Seksualiteit 

 B7 Waarneming door het organisme  E3 Voortplanting 

 F2 Soortvorming (Selectie) 

 

Suggesties voor lesmateriaal en achtergrondformatie 
 Gedraag je: Gedrag in drie verschillende contexten zoals die van een diermanager of een 

pedagogisch adviseur.84 

 Diergedrag in Artis (havo/vwo): Lesmateriaal waarin leerlingen een observatieopdracht 

uitvoeren bij een zelfgekozen diersoort. Deze opdracht kan in elke dierentuin worden 

uitgevoerd. 85 

 Gebiologeerd door gedrag: Gedrag in drie verschillende contexten: verzorgen van je 

huisdier, ontwerpen van een diervriendelijke stal, onderzoeken van overtraining bij 

paarden.86 

 Practicum Gedrag: Het opzetten van experimenteel gedragsonderzoek.87  

 Practicum ethogram: Gebruik maken van ethogrammen bij een practicum 

gedragsonderzoek.88 

 Ethologie: Een website met informatie over diergedrag, voorbeelden van ethologisch 

onderzoek, literatuurverwijzingen, onderzoeksmethoden en een aantal ethologie links .89 

 

Subdomein D3 Seksualiteit 
De kandidaat kan met behulp van de concepten gedrag en interactie met (a)biotische factoren 

ten minste in contexten op het gebied van gezondheid en communicatie beargumenteren op 

welke wijze vraagstukken met betrekking tot seksualiteit van de mens kunnen worden 

benaderd. 

 

Mogelijke contexten 
Gezondheid 

Plastisch chirurgen in een privékliniek geven voorlichting over de voors en tegens van bepaalde 

chirurgische ingrepen, zoals borstvergroting en schaamlipcorrectie met het doel de seksuele 

gezondheid van hun cliënten te bevorderen. 

Communicatie 

Medewerkers van een reclamebureau organiseren een voorlichtingscampagne over veilig vrijen 

met als doel de verspreiding van seksueel overdraagbare ziektes tegen te gaan. 

 

Mogelijke uitwerking van de eindterm  
De kandidaat kan in contexten bijvoorbeeld:  

 beargumenteren wat de rol is van seksualiteit bij voortplanting en bij het onderhouden van 

relaties; 

 de rol van seksualiteit in verschillende levensfases toelichten; 

 relaties leggen tussen seksueel gedrag en voortplantingsgedrag; 

 keuzes maken voor de juiste voorbehoedmiddelen en effectief gebruik daarvan 

beschrijven; 

 diversiteit in seksuele geaardheid toelichten; 

 acceptatie van seksuele diversiteit relateren aan eigen opvattingen en culturele aspecten; 

 de relatie tussen seksueel gedrag en seksueel overdraagbare aandoeningen toelichten; 

 omschrijven hoe je wensen kenbaar kunt maken en grenzen kunt bewaken en 

respecteren; 
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 de rol van hormonen en zenuwstelsel bij aspecten van relaties en seksualiteit benoemen. 

 

Mogelijke deelconcepten 
Seksualiteit, biseksueel, homoseksueel, heteroseksueel, voorbehoedmiddelen 

orgasme, gender, seksueel overdraagbare aandoeningen, aids, transseksualiteit, 

voortplantingsprikkel, adolescentie, hormonale regulatie, levensfase. 

 

Relatie met andere subdomeinen  
CE B4 Hormonale regulatie SE  B1 eiwitsynthese 

 E4 Erfelijke eigenschap    C2 Zelforganisatie van het organisme 

     D2 Gedrag en interactie 

     E2 Levenscyclus van de cel 

     E3 Voortplanting 

 

Suggesties voor lesmateriaal en achtergrondformatie 
 Gedrag en seksualiteit: Website met allerlei begrippen die te maken hebben met 

seksualiteit, een datingkaartenbak, levencycli en gedrag, gedrag en seksualiteit, 

rolpatronen, heteroseksualiteit.90  

 Lang leve de liefde: Deze site bevat naast een handleiding diverse werkvormen voor in de 

klas, filmpjes, animaties en opdrachten die leerlingen zelf kunnen uitvoeren. Thema’s: 

seksuele diversiteit, veilig-en onveilig vrijen (anticonceptie, soa-preventie ), relaties: 

wensen en grenzen.91 

 Beperkt Houdbaar: Documentaire van Sunny Bergman over plastische chirurgie.92 

 Sense: Deze site biedt jongeren betrouwbare informatie over allerlei aspecten van relaties, 

seksualiteit en seksuele gezondheid. In de werkstukwijzer op de site vinden leerlingen 

diverse ideeën voor aan seksualiteit gerelateerde onderwerpen voor werkstukken, 

spreekbeurten en andere presentatievormen en tips voor de uitvoering. Ook kunnen 

jongeren via deze website vragen stellen aan de Sense-infolijn per chat, telefoon en e-mail 

of zich aanmelden voor een Sense-spreekuur in hun buurt.93 

 Vrijlekker.nl: Online training van GGD Amsterdam die uitgaat van de situatie van de cursist. 

Er is coaching in de vorm van korte video-cursussen gegeven door ‘love-coaches’. Andere 

aspecten omvatten het bestrijden van fabeltjes omtrent SOA en HIV, 'empowerment' van 

meisjes om de controle over condoomgebruik te krijgen en de zogenaamde 'excuse-

fighter'. Hierbij worden er argumenten aangereikt om smoesjes van de partner te 

ontkrachten.94  

 Internetsoa: Lespakket over flirten via internet, bedoeld om de risico’s bespreekbaar te 

maken en jongeren te laten nadenken over hun eigen seksuele grenzen op internet én de 

grenzen van anderen.95 

 Anticonceptievoorjou.nl: Keuzeprogramma voor anticonceptie.96 

 Lesgevenindeliefde.nl: Ondersteunende website voor docenten met tips van andere 

docenten, ervaringsverhalen, factsheets et cetera .97 

 Teen facts: Hilarisch filmpje over de puberteit van Nemo.98 
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Subdomein D4 Interactie in ecosystemen 
De kandidaat kan met behulp van de concepten voedselrelatie en interactie met (a)biotische 

factoren ten minste in contexten op het gebied van duurzaamheid en voedselproductie 

benoemen welke relaties tussen populaties in ecosystemen bestaan en beargumenteren op 

welke wijze vraagstukken die daar betrekking op hebben, kunnen worden benaderd. 

 

Domein E. Reproductie 
Biologische eenheden, zoals enkele celorganellen, cellen en organismen, repliceren zich.  

De kandidaat kan in een context: 

verbanden leggen tussen replicatie die plaats vindt op de verschillende organisatieniveaus. 
 
Subdomein E1 DNA-replicatie 
De kandidaat kan met behulp van het concept DNA-replicatie ten minste in contexten op het 

gebied van veiligheid en gezondheid benoemen op welke wijze erfelijk materiaal wordt 

gereproduceerd. 

 
Mogelijke contexten 
Gezondheid 

Voorlichters van het KWF geven voorlichting over preventief gedrag ten aanzien van huidkanker 

en leggen uit hoe melanoom gevormd wordt als gevolg van zonnebrand.  

Veiligheid 

Forensisch onderzoekers gebruiken DNA-fingerprinting om het Openbaar Ministerie de 

mogelijkheid te geven de dader aan te wijzen. 

 

Mogelijke uitwerking van de eindterm  
De kandidaat kan in contexten bijvoorbeeld:  

 het proces van DNA-replicatie beschrijven; 

 de rol van DNA-replicatie in celcyclus en levenscyclus herkennen; 

 beschrijven wat er fout kan gaan bij DNA replicatie en de gevolgen daarvan beschrijven. 

 

Mogelijke deelconcepten 
Nucleotiden, dubbelstreng, basenparen, vrije DNA-nucleotiden, chromatiden, DNA-polymerase, 

S-fase. 

 

Relatie met andere subdomeinen 
CE F1 Selectie (DNA)  SE B1 eiwitsynthese 

     D3 Seksualiteit 

     E2 Levenscyclus van de cel 

     E3 Voortplanting  

 

Suggesties voor lesmateriaal en achtergrondformatie 
 Forensisch onderzoek: NLT-module gaat in op problemen die je tegenkomt bij het 

verrichten van vinger-, haar- en bloedsporenonderzoek.99  

 Met de Reizende DNA-labs haalt u DNA, genen, genomen en het moderne DNA-onderzoek 

naar de klas. Leerlingen gaan zelf aan de slag met de nieuwste technieken.100  
 

Subdomein E2 Levenscyclus van de cel 
De kandidaat kan met behulp van het concept celcyclus ten minste in contexten op het gebied 

van energie, gezondheid en voedselproductie benoemen op welke wijze reproductie van cellen 

verloopt. 

 
  



 

 58 

Mogelijke contexten 
Gezondheid 

Zwangere vrouwen die 36 jaar of ouder zijn kunnen gebruik maken van prenataal onderzoek . 

De kans op een kind met Downsyndroom neemt toe met de leeftijd van de moeder.  

Voedselproductie/Energie 

Procestechnologen optimaliseren het gebruik van fermentatie in een groot concern waar met 

behulp van gisten bepaalde stoffen worden geproduceerd. Door optimaliseren van vergisting 

wordt het aantal stappen van de reactie en de energiebehoefte van het proces meer dan 

gehalveerd. 

 
Mogelijke uitwerking van de eindterm  
De kandidaat kan in contexten bijvoorbeeld: 

 de betekenis van celdeling voor groei, herstel en reproductie benoemen; 

 beschrijven dat cellen zich delen op een gecontroleerde manier en daarbij verschillende 

fasen van de celcylus doorlopen;  

 de verschillende fasen benoemen van de celcylus van een gewone celdeling en 

beschrijven dat deze er anders uit zien dan de fasen van de reductiedeling; 

 de regulatie van de fasen van de celcyclus beschrijven en wat in die regulatie verkeerd 

kan gaan; 

 benoemen dat cellen zich ongecontroleerd kunnen gaan delen en kanker herkennen als 

uiting van ongecontroleerde celdeling; 

 benoemen dat bij ongecontroleerde celdeling fouten in het DNA in stand kunnen blijven; 

 benoemen dat cellen verouderen, en afsterven; 

 de rol van weefselkweek bij voedselproductie en medisch onderzoek herkennen. 

 

Mogelijke deelconcepten 
Eencellig, meercellig, geslachtcellen, lichaamscel, chromosoom, mitose, reductiedeling (meiose 

I en meiose II), tumor, telomeren. 

 
Relatie met andere subdomeinen 
CE F2 Soortvorming (selectie)  SE B1 eiwitsynthese 

      E1 DNA replicatie 

      E3 Voortplanting 

 

Suggesties voor lesmateriaal en achtergrondformatie 
 Kanker - de nieuwe aanpak: In een expertsysteem-opdracht kiezen de leerlingen een 

medisch specialisme en passen ze hun kennis in een team toe op een casus over 

kanker.101 

 Telomeren: informatief filmpje over telomeren en het gegeven dat ze bij iedere celdeling 

korter worden, totdat een cel niet meer kan delen.102 

 Niets om Down van te worden: Mensen met het syndroom van Down ontwikkelen zich 

trager dan anderen, met begrippen als down syndrome, chromosoomportret, prenataal 

onderzoek.103 

 
Subdomein E3 Voortplanting van het organisme 
De kandidaat kan met behulp van het concept voortplanting ten minste in contexten op het 

gebied van gezondheid en voedselproductie verklaren op welke wijze de reproductie van 

eukaryoten en prokaryoten verloopt. 
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Mogelijke contexten 
Voedselproductie 

Laboranten en analisten werken bij een vermeerderingsbedrijf in de sierbloementeelt aan het 

maken van weefselkweken van plantencellen, met het doel zo snel mogelijk te komen tot 

voldoende uitgangsmateriaal voor een nieuw bloemenras. 

Gezondheid 

Een paar met een kinderwens laat erfelijkheidstesten uitvoeren voordat ze besluiten tot in vitro 

fertilisatie over te gaan. Doel hiervan is om, samen met een arts, te kunnen overleggen over de 

risico’s op het krijgen van een kind met een aangeboren afwijking.  

 

Mogelijke uitwerking van de eindterm  
De kandidaat kan in contexten bijvoorbeeld: 

 verschillen beschrijven tussen geslachtelijke en ongeslachtelijke voortplanting en de relatie 

beschrijven met genetische variatie bij prokaryoten en eukaryoten; 

 bouw, vorming, ontwikkeling en functie beschrijven van geslachtcellen en van de zygote; 

 daarbij een relatie leggen met mitose en meiose voor de levenscyclus van de mens en 

voor de levenscyclus van planten; 

 bouw en werking van de voortplantingsorganen van de mens beschrijven en de rol van 

hormonen daarbij herkennen; 

 ethische en biologische argumenten onderscheiden met betrekking tot het ingrijpen in het 

voortplantingsproces van organismen om bevruchting te voorkomen/te bevorderen, 

kwaliteit/nuttig gebruik van nakomelingen te bevorderen, ziekten van organismen te 

voorkomen; 

 uitleggen dat bij plantenveredeling bij kruising nieuwe allelencombinaties ontstaan.  

 

Mogelijke deelconcepten 
Eencellig, meercellig, levenscyclus, geslachtelijke en ongeslachtelijke voortplanting, 

voortplantingsorganen van eukaryoten, geslachtscellen, mitose, meiose, haploïd, diploïd, 

bevruchting, eicel, zaadcel, follikel, gele lichaam, zygote, klievingsdeling, embryo, placenta, 

geslachtshormonen, FSH, LH, oestrogeen, progesteron, testosteron, menstruatiecyclus, 

anticonceptie, kunstmatige inseminatie, embryonale ontwikkeling, klonen, plantenveredeling, 

vruchtbeginsel, HCG. 

 

Relatie met andere subdomeinen 
CE B4 Hormonale regulatie SE  B1 Eiwitsynthese 

E4 Erfelijke eigenschap  C2 Zelforganisatie van het organisme 

   D3 Seksualiteit 

   E2 Levenscyclus van de cel 

 

Suggesties voor lesmateriaal en achtergrondformatie 
 Zorg. Deze lessenserie wil leerlingen laten zien dat voortplanting bij de mens in een 

maatschappelijk kader plaats vindt, dat dieren mede door hun gedrag aangepast zijn aan 

hun levensomgeving en dat die aanpassing bij mensen vergroot wordt door hun sociale 

organisatie.104 

 Vrijen Virussen Voorbehoeden Voortplanten Veranderen: De lessenserie bestaat uit twee 

contexten over de persoonlijke leefwereld: relaties en kinderen (maken/krijgen), elk 

gevolgd door een onderdeel waarin typerend wetenschappelijk onderzoek wordt belicht op 

een lager organisatieniveau.105  

 Menstruatie-regulatie-simulatie: Alle leerlingen spelen in verschillende rollen mee in een 

simulatie van de menstruatiecyclus.106 

 Hoorzitting over kloneren: In de vorm van een hoorzitting discussiëren leerlingen over de 

stelling: "Kloneren van mensen moet worden toegestaan." Onderwerpen als voortplanting, 

erfelijkheid, celcyclus, genexpressie en ontwikkeling van de mens komen aan bod.107 
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 Levenscycli en gedrag: Website over voortplanting, geslachtsorganen, groei, 

voorbehoedsmiddelen, enzovoort.108 

 Voortplanting: Practicum met opdrachten over voortplanting.109 

 Bestuiving: Tomatenteelt met hommelbestuiving en biologische bestrijding (een aflevering 

van Klokhuis).110 

 
Subdomein E4 Erfelijke eigenschap 
De kandidaat kan met behulp van het concept erfelijke eigenschap ten minste in contexten op 

het gebied van veiligheid en voedselproductie verklaren op welke wijze eigenschappen worden 

overgedragen bij eukaryoten en prokaryoten. 

 
Domein F. Evolutie 
Biologische eenheden zijn op alle organisatieniveaus met elkaar in interactie, beïnvloed door 

biotische en abiotische factoren. Daarbij is er competitie om ruimte, licht, voedsel enzovoorts. 

De kans om te overleven en nakomelingen te krijgen is het grootst voor biologische eenheden 

die het best passen bij de omstandigheden, die de omstandigheden kunnen aanpassen of die 

de beste omstandigheden kunnen opzoeken. 

Evolutie laat zien hoe toeval, mutatie, recombinatie, variatie, adaptatie en selectiedruk hebben 

geleid tot de nu aanwezige biodiversiteit. 

 

De kandidaat kan in een context: 

 beschrijven hoe diversiteit van leven ontstaan is;  

 beschrijven dat het bestaan van de universele code opgevat wordt als een 

natuurwetenschappelijk argument voor een gemeenschappelijke oorsprong en 

verwantschap van al het leven; 

 redeneringen hanteren waarbij de rol van adaptaties in biologische eenheden wordt 

uiteengezet; 

 beschrijven hoe de evolutietheorie tot stand gekomen is en argumenteren over de 

wisselwerking van de evolutietheorie met wetenschap, maatschappij en levensovertuiging. 

 
Subdomein F1 Selectie 
De kandidaat kan met behulp van de concepten DNA, mutatie, recombinatie en variatie ten 

minste in contexten op het gebied van gezondheid en voedselproductie verklaren op welke 

wijze variatie in populaties tot stand komt. 

 
Subdomein F2 Soortvorming 
De kandidaat kan met behulp van de concepten populatie, variatie, selectie en soortvorming ten 

minste in contexten op het gebied van gezondheid en wereldbeeld verklaren op welke wijze 

nieuwe soorten kunnen ontstaan. 

 
Subdomein F3 Biodiversiteit 
De kandidaat kan met behulp van het concept biodiversiteit ten minste in contexten op het 

gebied van duurzaamheid benoemen op welke wijze de diversiteit van populaties en 

ecosystemen binnen het systeem Aarde varieert. 
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Mogelijke contexten 
Duurzaamheid 

Het Wereld Natuurfonds heeft een viswijzer gemaakt. Gekeken is naar de manier waarop 

vissen gevangen of gekweekt zijn. Het doel is consumenten een eigen keuze te laten maken 

tussen duurzaam gevangen of gekweekte vis. 

Duurzaamheid 

Er zijn programma’s in ontwikkelingslanden om de kap van het regenwoud tegen te gaan. 

Daardoor blijft er meer CO2 opname mogelijk en worden soorten beschermd. 

 

Mogelijke uitwerking van de eindterm 
De kandidaat kan in contexten bijvoorbeeld: 

 enkele ecosystemen beschrijven aan de hand van kenmerkende soorten organismen; 

 beschrijven hoe natuurlijke selectie invloed kan hebben op de diversiteit van populaties en 

ecosystemen; 

 de invloed van klimaat(verandering) op biodiversiteit herkennen; 

 invloeden van mensen op biodiversiteit beschrijven. 

 

Mogelijke deelconcepten 
Soort, soortensamenstelling, rode lijst, indicatorsoort, verspreidingsgebied, adaptatie, 

versnippering, eutrofiering. 

 

Relatie met andere subdomeinen  
CE  F2 Soortvorming SE C3 Zelforganisatie van het ecosysteem 

 

Suggesties voor lesmateriaal en achtergrondformatie 
 Ben jij er ook?: Een lessenserie die leerlingen, in een leefwereld-context, wil laten 

nadenken over de omgang van de mens met andere organismen.111 

 Beet: In deze les komen leerlingen van alles te weten over bedreigde zeedieren in de 

Noordzee. 

 Waterrijk: Aandacht voor de zoetwatergebieden in Nederland en wereldwijd.112 

 Biodiversiteit: Website van de provincie Noord-Brabant over biodiversiteit.113 

 Natuurbeheer: Informatievoorziening over bos, natuur en landschap.114 

 Science across the world: Internationaal programma over biodiversiteit.115 

 Compendium: Website vol onderwerpen over milieuproblematiek.116 

 Het centrale Nederlandse webportaal over biologische diversiteit. De doelstelling is het 

ontsluiten van een maximum aan informatie over biodiversiteit en biodiversiteitsbeleid in 

relatie tot Nederland.117 
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Tabel 4.6 Relatie tussen de SE-eindtermen en alle eindtermen in het examenprogramma havo 

De eindtermen in de groene (groene) blokken moeten in ieder geval in het SE aan de orde 

komen. 
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B1 Eiwitsynthese     X   X X X  

B2 Stofwisseling van de cel X X          

B3  
Stofwisseling van het 

organisme  
 X  X        

B4  
Zelfregulatie van het 

organisme  
 X    X X   X  

B5  Afweer van het organisme            

B6  
Beweging van het 

organisme  
           

B7  
Waarneming door het 

organisme  
     X      

B8  
Regulatie van 

ecosystemen  
   X        

C1 Zelforganisatie van cellen X  X  X       

C2  
Zelforganisatie van het 

organisme  
         X  

C3  
Zelforganisatie van 

ecosystemen  
          X 

D1  Moleculaire interactie  X           

D2  Gedrag en interactie        X     

D3  Seksualiteit       X  X  X  

D4  Interactie in ecosystemen             

E1  DNA-replicatie  X  X      X   

E2  Levenscyclus van de cel  X       X  X  

E3 Voortplanting   X   X  X X   

E4 Erfelijke eigenschap X    X     X  

F1  Selectie  X  X  X   X X   

F2  Soortvorming       X X    X 

F3  Biodiversiteit     X        
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4.2.3 Uitwerking van de vakinhoudelijke eindtermen voor vwo 
 
Tabel 4.7 De vakinhoudelijke eindtermen voor vwo die in het SE in ieder geval getoetst moeten 

worden 

Domein Subdomeinen in SE 

Domein B 

Zelfregulatie 

Subdomein B6 Beweging van het organisme. 

Subdomein B7 Waarneming door het organisme. 

Domein C 

Zelforganisatie 

Subdomein C2 Zelforganisatie van het organisme. 

Domein D 

Interactie 

Subdomein D3 Gedrag en interactie. 

Subdomein D4 Seksualiteit. 

Domein E 

Reproductie 

Subdomein E1 DNA-replicatie. 

Subdomein E2 Levenscyclus van de cel. 

Domein F 

Evolutie 

Subdomein F3 Biodiversiteit 

Subdomein F4 Ontstaan van het leven. 

 
Domein B. Zelfregulatie 
 
Omschrijving van het domein 

De biologie, de leer van het leven, bestudeert het leven op verschillende niveaus: moleculair, 

cel, orgaan, organisme, populatie, ecosysteem. Op elk niveau zijn er systemen met een eigen 

organisatie, de biologische eenheden: de moleculen, de cel, het orgaan, het organisme, de 

populatie, het ecosysteem.  

Elke biologische eenheid is een complex dynamisch systeem, erop gebouwd om effectief met 

de eigen omgeving om te gaan. Elke biologische eenheid is een complex systeem dat zichzelf 

reguleert. 

Biologische eenheden, op welk organisatieniveau dan ook, houden zichzelf in stand door het 

opnemen van stoffen c.q. energie uit hun omgeving, door het herstellen van opgelopen schade, 

door zich te verdedigen tegen belagers en tegen schadelijke stoffen en door het aanpassen aan 

of het veranderen van de omgeving. Onderdelen van een biologische eenheid kunnen 

gespecialiseerd zijn voor een bepaalde functie. Biologische eenheden kunnen met elkaar op 

een hoger niveau een nieuwe biologische eenheid vormen met een eigen organisatiestructuur. 

Zo vormen cellen met elkaar een organisme en kunnen verschillende populaties van 

organismen samen een ecosysteem vormen. Door deze opbouw maken biologische eenheden 

enerzijds deel uit van biologische eenheden van een hogere orde (organisatieniveau), 

anderzijds kunnen binnen een biologische eenheid biologische eenheden van een lagere orde 

(organisatieniveau) worden onderscheiden. 

 

Wat de kandidaat binnen dit domein op hoofdlijnen moet kennen en kunnen: 

 Biologische eenheden herkennen en de kenmerken ervan beschrijven. Deze biologische 

eenheden zijn moleculen, cellen, organen, organismen, populaties, ecosystemen. 

 Uitleggen dat er opname, verwerking en afgifte van energie en materie plaatsvindt, en 

daarbij de relaties binnen en tussen de verschillende biologische eenheden beschrijven. 

 Redeneringen hanteren waarbij vanuit een gegeven vorm van een biologische eenheid 

naar een bijbehorende functie wordt gezocht, en andersom. 

 

Subdomein B1 Eiwitsynthese 
De kandidaat kan met behulp van de concepten DNA en eiwitsynthese ten minste in contexten 

op het gebied van gezondheid en voedselproductie verklaren op welke wijze zelfregulatie op 

moleculair niveau plaatsvindt. 
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Subdomein B2 Stofwisseling van de cel 
De kandidaat kan met behulp van de concepten homeostase, transport, assimilatie en 

dissimilatie ten minste in contexten op het gebied van gezondheid en voeding verklaren op 

welke wijze de stofwisseling van cellen van prokaryoten en eukaryoten verloopt. 

 
Subdomein B3 Stofwisseling van het organisme 
De kandidaat kan met behulp van de concepten orgaan, fotosynthese, ademhaling, vertering, 

uitscheiding en transport ten minste in contexten op het gebied van gezondheid en 

voedselproductie verklaren op welke wijze de stofwisseling van organismen verloopt en 

beargumenteren op welke wijze stoornissen daarin kunnen ontstaan en op welke wijze deze 

kunnen worden aangepakt. 

 
Subdomein B4 Zelfregulatie van het organisme 
De kandidaat kan met behulp van de concepten homeostase, hormonale regulatie en neurale 

regulatie ten minste in contexten op het gebied van sport en voeding verklaren op welke wijze 

zelfregulatie bij eukaryoten verloopt en beargumenteren op welke wijze daarin stoornissen 

kunnen ontstaan en op welke wijze deze kunnen worden aangepakt. 

 
Subdomein B5 Afweer van het organisme 
De kandidaat kan met behulp van het concept afweer ten minste in contexten op het gebied van 

gezondheidszorg en voedselproductie benoemen op welke wijze organismen zich te weer 

stellen tegen andere organismen, virussen en allergenen en beargumenteren welke problemen 

daarbij kunnen optreden en op welke wijze deze kunnen worden aangepakt. 

 
Subdomein B6 Beweging van het organisme 
De kandidaat kan met behulp van de concepten beweging, neurale regulatie en waarneming 

ten minste in contexten op het gebied van gezondheid en sport verklaren op welke wijze mens 

en dier bewegen en op welke wijze dit kan worden geoptimaliseerd.  

 

Mogelijke contexten 
Gezondheid 

Ziektekostenverzekeraars bieden activiteitenprogramma's aan om de kans op hart- en 

vaatziekten te verminderen. 

Sport 

Analyse van de schaatsbeweging heeft geleid tot een efficiënt schaatsontwerp, te weten de 

klapschaats. 

 

Omschrijving van de eindterm  
De kandidaat kan in contexten bijvoorbeeld: 

 de bouw, werking en functie van de belangrijkste, bij beweging betrokken, organen 

(spieren, zintuigen en zenuwen) van mens en dier benoemen en daarbij de relatie tussen 

vorm en functie verklaren; opzet en effecten van trainings- en revalidatieprogramma's voor 

mens en dier uitleggen. 

 

Mogelijke deelconcepten 
Dwarsgestreepte en gladde spieren, spiervezel, spiercel, pees, reflexboog, antagonist, tonus, 

krachttraining, duurtraining, warming-up, cooling-down, uithoudingsvermogen, doping, 

motoreiwit, spierspanning, actine, myosine, neurale regulatie, spierspoeltje, peesspoeltje. 
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Relatie met andere subdomeinen  
CE B2 Stofwisseling van de cel 

 B3 Stofwisseling van het organisme 

 B4 Zelfregulatie van het organisme 

 

Suggesties voor lesmateriaal en achtergrondformatie 
 Tobsport of topsport: Gebruikmakend van de bij leerlingen aanwezige kennis over sport (uit 

eigen ervaringen en/of uit actuele berichtgeving in de media) start de module met het 

gegeven dat sport per definitie “oneerlijk” is door verschillen tussen de sporters.118  

 Sportprestaties: In deze NLT module komt onder andere de rol van voeding en de werking 

van spieren aan de orde.119  

 Sport en Technologie: Voor het bereiken van topprestaties is heel veel voorbereiding en 

inzet nodig. Via technologische innovaties en wetenschappelijke inzichten proberen de 

Nederlandse sporters hun tegenstanders altijd een stap voor te zijn.120 

 Citius, Altius, Fortius: Multimediale NLT-module over sport.121 

 
Subdomein B7 Waarneming door het organisme 
De kandidaat kan met behulp van de concepten orgaan, waarneming en neurale regulatie ten 

minste in contexten op het gebied van gezondheid en sport verklaren op welke wijze 

organismen waarnemen.  

 

Mogelijke contexten 
Gezondheid 

De opticien verzamelt in de eigen praktijk informatie over diverse soorten lenzen om een goed 

advies te kunnen geven aan klanten die hun bijziendheid gecorrigeerd willen zien.  

Sport 

Trainers en fysiotherapeuten in een landelijk trainingscentrum onderzoeken het effect van 

diverse soorten starttrainingen bij sporters met het doel het aantal valse starten in de 

wedstrijdsport te verminderen. 

 

Omschrijving van de eindterm  
De kandidaat kan in contexten bijvoorbeeld: 

 de werking van een zintuig in het algemeen beschrijven en toelichten wat daarbij de rol 

van de hersencentra is; 

 de bouw van het oog beschrijven en toelichten; 

 het verband tussen adequate prikkel en reactie beschrijven; 

 de principes van een regelkring herkennen bij de werking van het zintuigstelsel;  

 de relatie van het zintuigstelsel met het spier-, zenuw- en hormoonstelsel beschrijven; 

 verbanden beschrijven tussen het gebruik van de zintuigen en het functioneren van een 

organisme. 

 

Mogelijke deelconcepten 
Centraal zenuwstelsel, perifeer, grote en kleine hersenen, centra voor gevoel, beweging, en 

voor zien in de hersenschors, hersenstam, ruggenmerg, optisch chiasma, gevoels-, schakel- en 

bewegingszenuwcellen, impulsgeleiding, adaptatie, gewenning reflexboog, pupil, netvlies, 

staafjes, kegeltjes, gele vlek, blinde vlek, adequate prikkel, mechanische, chemische, licht-, 

temperatuur-, tast- en pijnreceptoren. 

 

Relatie met andere subdomeinen 
CE B4 Zelfregulatie van het organisme SE B6 Beweging van het organisme 
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Suggesties voor lesmateriaal en achtergrondformatie 
 Kijken en Zien: In de NLT-module worden leerlingen langs enkele belangrijke processen 

van het visueel systeem geleid. Op deze manier maken ze kennis met het vakgebied dat 

zich op het grensvlak tussen natuurkunde en biologie bevindt: biofysica.122 

 Brein in Beeld: Aan de hand van het jonge brein, het puberbrein en het oude brein kijken 

leerlingen naar de ontwikkeling en werking van de hersenen.123  

 Breingeheimen: Geeft onder andere inzicht in de werking van het brein.124 

 Prikkelverwerking. Biobits ‘De maakbare mens’ aflevering 99.125 Aan de orde komen de 

aansluiting van een cochleair implantaat bij een doof meisje en een fiets voor mensen die 

door een dwarslaesie hun benen niet meer kunnen gebruiken. Bij de zenuwziekte ALS 

wordt een verhoogde hersenactiviteit waargenomen. Door neurostimulatie is het mogelijk 

om de activiteit van de motor hersenschors te remmen. 

 O. Sacks (2011). What hallucination reveals about our minds. TED-talk (18:48).126 

 P. Sinha, P. (2011). How brains learn to see. TED-talk (18:23).127 

 

Subdomein B8 Regulatie van ecosystemen 
De kandidaat kan met behulp van de concepten energiestroom, kringloop, dynamiek en 

evenwicht ten minste in contexten op het gebied van duurzaamheid verklaren op welke wijze 

ecosystemen zichzelf reguleren; de kandidaat kan beargumenteren welke effecten op kunnen 

treden als zelfregulatie van ecosystemen en het systeem Aarde wordt verstoord, en kan 

beargumenteren met welke maatregelen de mens zelfregulatie van ecosystemen en het 

systeem Aarde kan beïnvloeden. 

 

Domein C. Zelforganisatie 
 
Omschrijving van het domein 

Biologische eenheden kunnen beschouwd worden als systemen met een organisatie. 

Biologische eenheden onderscheiden zich van de niet levende systemen doordat zijzelf het 

enige product van hun organisatie zijn, dat wil zeggen: er bestaat geen scheiding tussen 

producent en product. Ze organiseren zichzelf. 

Door zelforganisatie kunnen nieuwe structuren ‘biologische eenheden van een hogere orde’ 

ontstaan. Op het hogere organisatieniveau zijn nieuwe eigenschappen te zien, die de 

biologische eenheid van het lagere organisatieniveau niet heeft, de zogenoemde emergente 

eigenschappen.  

Een voorbeeld is de biologische klok bij de mens: sommige klokcellen zijn overdag actief, 

andere klokcellen juist ’s nachts, weer anderen pieken juist ’s morgens. De optelsom hiervan 

heeft een eigenschap die de afzonderlijke cellen niet hebben: de biologische klok kan de 

daglengte en de tijd van het jaar registreren. Het geheel is dus meer dan de som van de delen.  

 

Wat de kandidaat binnen dit domein op hoofdlijnen moet kennen en kunnen:  

 Toelichten dat biologische eenheden van cellulair niveau tot en met het niveau van een 

populatie een zelforganiserend vermogen hebben. 

 Toelichten dat biologische eenheden nieuwe, emergente eigenschappen hebben, 

vergeleken met de biologische eenheden van een niveau lager. 

 
Subdomein C1 Zelforganisatie van cellen 
De kandidaat kan met behulp van de concepten genexpressie en celdifferentiatie ten minste in 

contexten op het gebied van gezondheid en voedselproductie benoemen op welke wijze de 

ontwikkeling van cellen verloopt en beargumenteren op welke wijze stoornissen in de 

ontwikkeling kunnen ontstaan en worden aangepakt. 
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Subdomein C2 Zelforganisatie van het organisme 
De kandidaat kan met behulp van het concept levenscyclus ten minste in contexten op het 

gebied van gezondheid en voedselproductie benoemen op welke wijze de ontwikkeling van 

organismen verloopt, verklaren op welke wijze verstoringen van de ontwikkeling ontstaan en 

beargumenteren op welke wijze deze kunnen worden voorkomen of worden aangepakt. 

 

Mogelijke contexten 
Voedselproductie: 

Groentekwekers grijpen in verschillende stadia van de levenscyclus van voedingsgewassen in 

om een zo hoog mogelijke productie te verkrijgen. 

Gezondheid 

Onderzoekers hebben onder andere bij mensen die tijdens de hongerwinter van 1944/1945 in 

de baarmoeder zaten, aangetoond dat er verband is tussen ondervoeding tijdens de 

embryonale ontwikkeling, en de glucosehuishouding op latere leeftijd.  

 

Mogelijke uitwerking van de eindterm 
De kandidaat kan in contexten bijvoorbeeld:  

 de levenscycli van planten, insecten en zoogdieren in globale termen beschrijven; 

 de fases in de ontwikkeling van zygote tot aan de geboorte van een baby herkennen; 

 de invloed van voeding, gebruik van genotmiddelen en van stress op de prenatale 

ontwikkeling toelichten; 

 een relatie leggen tussen inwendige en uitwendige factoren en de lichamelijke 

ontwikkeling van een mens gedurende zijn levensloop; 

 de invloed van (a-)biotische factoren op de ontwikkeling van gewassen toelichten. 

 

Mogelijke deelconcepten 
Geslachtscellen, bevruchting, zaad, kiem, ei, larve, pop, imago, volledige en onvolledige 

metamorfose, morula, blastula, amnion, chorion, embryo, foetus, placenta, vruchtwater, 

navelstreng, aangeboren afwijking, erfelijke ziekte, (oorzaken van) kanker, preventie. 

 

Relatie met andere subdomeinen  
CE C1 Zelforganisatie van cellen SE  E1 DNA-replicatie 

 F1 Selectie  E3 Voortplanting 

 

Suggesties voor lesmateriaal en achtergrondformatie 
 I want to live forever...: Lessenserie over de biologie van veroudering met een breed scala 

aan biologische onderwerpen uit verschillende domeinen, en van verschillende 

organisatieniveaus.128  

 Leven in de klas van het NIBI over plantenteelt.129 

 Zorg: In deze pilotmodule maken de leerlingen een “encyclopedie” met korte artikelen, die 

allemaal iets uitleggen over het werk van verloskundigen; hierbij is ook een 

beoordelingsmodel gevoegd.130 

 Onderzoek naar effecten van de hongerwinter: T. Roseboom. e.a. (2006). Het hartinfarct 

begint in de baarmoeder – lessen uit 10 jaar hongerwinteronderzoek. Amsterdam: AMC. 

 
Subdomein C3 Zelforganisatie van ecosystemen 
De kandidaat kan met behulp van de concepten dynamiek en evenwicht ten minste in contexten 

op het gebied van duurzaamheid en wereldbeeld benoemen op welke wijze ecosystemen zich 

kunnen ontwikkelen en beargumenteren met welke maatregelen de mens de zelforganisatie van 

ecosystemen en het systeem Aarde beïnvloedt. 
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Domein D. Interactie 
 
Omschrijving van het domein 

Biologische eenheden worden beïnvloed door hun omgeving, die zowel biotisch als abiotisch 

van aard kan zijn. Op deze beïnvloeding kunnen de biologische eenheden reageren door zich 

aan te passen, zich te verplaatsen of andere reacties te vertonen. Omgekeerd hebben 

biologische eenheden ook invloed op hun biotische en abiotische omgeving. 

Interactie verwijst naar het open karakter van de biologische systemen. 

 

Wat de kandidaat binnen dit domein op hoofdlijnen moet kennen en kunnen: 

 Beargumenteren dat een biologische eenheid, van welk organisatieniveau dan ook, 

voortdurend in interactie is met de omgeving waaronder andere biologische eenheden. 

 Redeneringen hanteren waarbij uitgewerkt wordt wat interne of externe veranderingen in 

een biologische eenheid voor gevolgen hebben voor die biologische eenheid en voor de 

biologische eenheden op een hoger en lager organisatieniveau. 

 De complexiteit van relaties in en tussen biologische eenheden en van biologische 

eenheden met hun abiotisch milieu beschrijven. 
 

Subdomein D1 Moleculaire interactie 
De kandidaat kan met behulp van de concepten genregulatie en interactie met (a)biotische 

factoren ten minste in contexten op het gebied van gezondheid en voedselproductie verklaren 

op welke wijze de moleculaire regulatie plaatsvindt. 

 
Subdomein D2 Cellulaire interactie 
De kandidaat kan met behulp van de concepten celcommunicatie en interactie met (a)biotische 

factoren ten minste in contexten op het gebied van gezondheid de wijze waarop cellulaire 

interactie verloopt benoemen. 

 

Subdomein D3 Gedrag en interactie 
De kandidaat kan met behulp van de concepten gedrag en interactie met (a-)biotische factoren 

ten minste in contexten op het gebied van communicatie, gezondheid en veiligheid verklaren op 

welke wijze gedrag van organismen en populaties ontstaat, benoemen wat de functie van het 

gedrag is en benoemen op welke wijze het zich ontwikkelt. 

 

Mogelijke contexten 
Communicatie 

Voorlichters zoeken naar de mogelijkheden om supranormale prikkels in te passen in 

voorlichtingscampagnes. 

Gezondheid  

Psychologen zoeken met behulp van tweelingenonderzoek naar de erfelijke component van 

gedrag. 

Veiligheid 

Onderzoekers tonen aan dat er een verband is tussen drugsgebruik en verkeersgedrag. 

 

Omschrijving van de eindterm  
De kandidaat kan in contexten bijvoorbeeld: 

 verklaren hoe gedrag verwijst naar acties en reacties; 

 de dynamische relatie beschrijven tussen een organisme en zijn omgeving; 

 factoren uit de interne omgeving beschrijven zoals: hormonen, biologische klok, 

stofwisselingsveranderingen, impulsen vanuit hersengebieden; 

 toelichten dat gedrag deels erfelijk is bepaald; 



 

 69 

 omschrijven hoe het gedrag van een individueel organisme de verschillende levensfasen 

van het organisme weerspiegelt; 

 imponeergedrag, territoriumgedrag, sociaal gedrag, voedingsgedrag en 

voortplantingsgedrag uitleggen als voorbeelden van functioneel gedrag en de relatie 

leggen tussen deze vormen en overlevingskansen; 

 uitleggen hoe gedrag evolueert onder invloed van selectiedruk; 

 gedrag beschrijven door gedragselementen te benoemen, en uit te werken in een 

handelingsprotocol en/of in een ethogram; 

 verklaren waardoor populaties zoals een school vissen of een zwerm vogels, gedrag 

vertonen dat een meerwaarde heeft ten opzichte van het gedrag van de afzonderlijke 

organismen;  

 gedragsbiologie omschrijven als een tak van de biologie die zich bezig houdt met de 

verschillen en overeenkomsten in gedrag tussen soorten en de evolutionaire achtergrond 

daarvan; 

 verschillen en overeenkomsten beschrijven tussen mensapen en mensen, in het bijzonder 

wat communicatie, moreel bewustzijn en empathie betreft; 

 De relatie toelichten tussen gedragsonderzoek en andere onderzoeksgebieden op het 

terrein van: moleculaire biologie, neurofysiologie, gedragsecologie, cognitieve 

psychologie, evolutionair onderzoek, (epi)genetisch onderzoek;  

 de resultaten van gedragsonderzoek toepassen en de implicaties voor de maatschappij 

toelichten. 

 

Mogelijke deelconcepten 
Interne factoren, externe factoren, gedragssysteem, ethogram, genen, aangeboren, erfelijk, 

aangeleerd, klassiek en operant conditioneren, gewenning, inprenting, imitatie, reflex, 

overleven, communicatie, sociaal gedrag, imponeergedrag, territoriumgedrag, instinct, nature-

nurture. 
 

Relatie met andere subdomeinen  
CE B4 Zelfregulatie van het organisme  SE D4 Seksualiteit 

 F2 Soortvorming (Selectie) 

 

Suggesties voor lesmateriaal en achtergrondformatie 
 Gedraag je!: Gedrag in drie verschillende contexten. De leerlingen worden in bureaus in 

viertallen ingedeeld en krijgen van een grote dierentuin opdracht om nieuwe dierverblijven 

voor een diersoort te ontwerpen.131  

 Zorg: Deze lessenserie wil leerlingen laten zien dat voortplanting bij de mens in een 

maatschappelijk kader plaats vindt, dat dieren mede door hun gedrag aangepast zijn aan 

hun levensomgeving en dat die aanpassing bij mensen vergroot wordt door hun sociale 

organisatie.132  

 Lovers & Losers: Leerlingen analyseren films en teksten over wetenschappelijk onderzoek 

van (verliefde) hersenen, hormonen en gedrag op relevante biologische begrippen en ze 

leggen verbanden daartussen door het maken van steeds gecompliceerdere 

conceptmaps.133  

 Gebiologeerd door gedrag: Gedrag in drie verschillende contexten: verzorgen van je 

huisdier, ontwerpen van een diervriendelijke stal, onderzoeken van overtraining bij 

paarden.134 

 Dierengedrag: Leerlingen leren dierengedrag benoemen, en leerlingen kunnen onderzoek 

uitvoeren.135 

 Diergedrag 2 in Artis: Met dit lesmateriaal gaan leerlingen naar Artis om een 

observatieopdracht uit te voeren bij een zelfgekozen diersoort.136  

 Practicum Gedrag: Het opzetten van experimenteel gedragsonderzoek.137  
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 Practicum ethogram: Gebruik maken van ethogrammen bij een practicum 

gedragsonderzoek.138 

 Ethologie: Een website met informatie over diergedrag, voorbeelden van ethologisch 

onderzoek, literatuurverwijzingen, onderzoeksmethoden en een aantal ethologie links.139 

 

Subdomein D4 Seksualiteit 
De kandidaat kan met behulp van de concepten gedrag en interactie met (a-)biotische factoren 

ten minste in contexten op het gebied van gezondheid en communicatie beargumenteren op 

welke wijze vraagstukken met betrekking tot seksualiteit van de mens kunnen worden 

benaderd. 

 

Mogelijke contexten 
Gezondheid 

Epidemiologen van het RIVM doen een chlamydiascreening bij honderdduizenden jongeren 

tussen 16 en 29 jaar om te kunnen bepalen of landelijke invoering nodig is.140 

Communicatie 

Medewerkers van een voorlichtingsorganisatie bedenken een campagne met als doel 

grensoverschrijdend seksueel gedrag bij jongeren te verminderen. Ze richten zich niet alleen op 

kennis maar ook op houding en vaardigheden. 

  

Mogelijke uitwerking van de eindterm  
De kandidaat kan in contexten bijvoorbeeld:  

 beargumenteren wat de rol is van seksualiteit bij voortplanting en bij het onderhouden van 

relaties; 

 de rol van seksualiteit in verschillende levensfases toelichten; 

 relaties leggen tussen seksueel gedrag en voortplantingsgedrag; 

 keuzes maken voor de juiste voorbehoedmiddelen en effectief gebruik daarvan 

beschrijven; 

 diversiteit in seksuele geaardheid toelichten; 

 acceptatie van seksuele diversiteit relateren aan eigen opvattingen en culturele aspecten; 

 de relatie tussen seksueel gedrag en seksueel overdraagbare aandoeningen toelichten. 

 omschrijven hoe je wensen kenbaar kunt maken en grenzen kunt bewaken en 

respecteren; 

 de rol van hormonen en zenuwstelsel bij aspecten van relaties en seksualiteit verklaren. 

 

Mogelijke deelconcepten 
Seksualiteit, biseksueel, homoseksueel, heteroseksueel, coming out, voorbehoedmiddelen, 

opwinding, orgasme, gender, seksueel overdraagbare aandoeningen, aids, transseksualiteit, 

voortplantingsprikkel, adolescentie, hormonale regulatie, levensfase. 
 

Relatie met andere subdomeinen 
CE B1 eiwitsynthese SE C2 Zelforganisatie van het organisme 

 B4 Hormonale regulatie  D3 Gedrag en interactie 

 E4 Erfelijke eigenschap  E2 Levenscyclus van de cel 

   E3 Voortplanting 

 

Suggesties voor lesmateriaal en achtergrondformatie 
 Vrijen Virussen Voorbehoeden Voortplanten Veranderen 

De lessenserie bestaat uit twee contexten over de persoonlijke leefwereld: relaties en 

kinderen (maken/krijgen), elk gevolgd door een onderdeel waarin typerend 

wetenschappelijk onderzoek wordt belicht op een lager organisatieniveau.141  
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 Gedrag en seksualiteit: Website met allerlei begrippen die te maken hebben met 

seksualiteit, een datingkaartenbak, levencycli en gedrag, gedrag en seksualiteit, 

rolpatronen, heteroseksualiteit.142  

 Lang leve de liefde: Deze site bevat naast een handleiding diverse werkvormen voor in de 

klas, filmpjes, animaties en opdrachten die leerlingen zelf kunnen uitvoeren. Thema’s: 

seksuele diversiteit, veilig-en onveilig vrijen (anticonceptie, soa-preventie ), relaties: 

wensen en grenzen.143 

 Beperkt Houdbaar: Documentaire van Sunny Bergman over plastische chirurgie.144 

 Sense: Deze site biedt jongeren betrouwbare informatie over allerlei aspecten van relaties, 

seksualiteit en seksuele gezondheid. In de werkstukwijzer op de site vinden leerlingen 

diverse ideeën voor aan seksualiteit gerelateerde onderwerpen voor werkstukken, 

spreekbeurten en andere presentatievormen en tips voor de uitvoering. Ook kunnen 

jongeren via deze website vragen stellen aan de Sense-infolijn per chat, telefoon en e-mail 

of zich aanmelden voor een Sense-spreekuur in hun buurt.145 

 Vrijlekker.nl: Online training van GGD Amsterdam die uitgaat van de situatie van de cursist. 

Er is coaching in de vorm van korte video-cursussen gegeven door ‘love-coaches’. Andere 

aspecten omvatten het bestrijden van fabeltjes omtrent SOA en HIV, 'empowerment' van 

meisjes om de controle over condoomgebruik te krijgen en de zogenaamde 'excuse-

fighter'. Hierbij worden er argumenten aangereikt om smoesjes van de partner te 

ontkrachten.146  

 Internetsoa: Lespakket over flirten via internet, bedoeld om de risico’s bespreekbaar te 

maken en jongeren te laten nadenken over hun eigen seksuele grenzen op internet én de 

grenzen van anderen.147 

 Anticonceptievoorjou.nl: Keuzeprogramma voor anticonceptie.148 

 Lesgevenindeliefde.nl: Ondersteunende website voor docenten met tips van andere 

docenten, ervaringsverhalen, factsheets et cetera.149 

 Teen facts: Hilarisch filmpje over de puberteit van Nemo.150 

 
Subdomein D: Interactie in ecosystemen 
De kandidaat kan met behulp van de concepten voedselrelatie en interactie met (a)biotische 

factoren ten minste in contexten op het gebied van duurzaamheid en voedselproductie 

benoemen welke relaties tussen populaties en ecosystemen bestaan en beargumenteren op 

welke wijze vraagstukken die daar betrekking op hebben, kunnen worden benaderd. 

 
Domein E. Reproductie 
 
Omschrijving van het domein 

Biologische eenheden repliceren zich. Dat leidt tot vermenigvuldiging van individuele 

gelijksoortige eenheden. Celonderdelen, cellen en organismen worden vermenigvuldigd. 

 

Wat de kandidaat binnen dit domein op hoofdlijnen moet kennen en kunnen 

verbanden leggen tussen replicatie die plaats vindt op de verschillende organisatieniveaus. 
 
Subdomein E1 DNA-replicatie 
De kandidaat kan met behulp van het concept DNA-replicatie ten minste in contexten op het 

gebied van veiligheid en gezondheid benoemen op welke wijze erfelijk materiaal wordt 

gereproduceerd. 

 
Mogelijke contexten 
Veiligheid 

Forensisch onderzoekers doen sporenonderzoek met behulp van DNA ten behoeve van 

strafrechtelijk onderzoek. 
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Gezondheid  

Onderzoekers van de Mauritsklinieken in Nederland hebben aangetoond dat verbranding van 

de huid door zonlicht op jonge leeftijd een direct verband heeft met het ontstaan van huidkanker 

op latere leeftijd. 

 

Mogelijke uitwerking van de eindterm  
De kandidaat kan in contexten bijvoorbeeld:  

 het proces van DNA-replicatie toelichten en daarbij de continue en discontinue replicatie, 

leidende en volgende streng beschrijven; 

 uitleggen wat er fout kan gaan bij DNA-replicatie en de gevolgen daarvan beschrijven; 

 beschrijven hoe DNA (van dezelfde soort of andere soorten) ingebouwd kan worden 

(natuurlijk, kunstmatig) en de gevolgen van deze inbouw beschrijven; 

 uitleggen dat aan de voortplanting van mens, dier en plant het proces van DNA-replicatie 

ten grondslag ligt. 

 

Mogelijke deelconcepten 
Nucleotiden, dubbelstreng, basenparen, vrije DNA-nucleotiden, chromatiden, DNA-polymerase, 

S-fase, Okazaki-fragment, operonmodel, coderende streng, template streng,3' en 5'kant. 

 

Relatie met andere subdomeinen 
CE B1 eiwitsynthese  SE E2 Levenscyclus van de cel 

    F1 Selectie (DNA)         E3 Voortplanting 

 

Suggesties voor lesmateriaal en achtergrondformatie 
 Celdeling en DNA: Leerlingen worden, door te werken met externe bronnen over oorzaken 

van kanker op celniveau, bekend gemaakt met processen in de DNA replicatie en de 

celdeling. Deze kennis wordt uitgebouwd met de moderne biotechnologie.151 

 Forensisch onderzoek: NLT-module gaat in op problemen die je tegenkomt bij het 

verrichten van vinger-, haar- en bloedsporenonderzoek.152  

 Met de Reizende DNA-labs haalt u DNA, genen, genomen en het moderne DNA-onderzoek 

naar de klas. Leerlingen gaan zelf aan de slag met de nieuwste technieken.153  

 Forensisch Instituut: Officiële website van het ministerie van justitie over forensisch 

onderzoek.154 

 

Subdomein E2 Levenscyclus van de cel 
De kandidaat kan met behulp van het concept celcyclus ten minste in contexten op het gebied 

van energie, gezondheid en voedselproductie benoemen op welke wijze reproductie van cellen 

verloopt en beargumenteren op welke wijze daarbij optredende verstoringen kunnen worden 

voorkomen of aangepakt. 

 

Mogelijke contexten 
Energie  

Medewerkers van Wageningen Universiteit proberen in proefopstellingen een algenkweek te 

realiseren waarmee algen als grondstof voor energieproductie gebruikt kunnen worden. 

Gezondheid 

Medewerkers van een kankeronderzoekscentrum gebruiken celkweken om de 

kankerverwekkende eigenschappen van verschillende stoffen vast te stellen. 

Voedselproductie 

Medewerkers van een laboratorium van een zaadproducent onderzoeken hoe zij de 

zaadopbrengst van cultuurgewassen kunnen optimaliseren. 
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Mogelijke uitwerking van de eindterm  
De kandidaat kan in contexten bijvoorbeeld: 

 de betekenis van celdeling voor groei, herstel en reproductie benoemen; 

 beschrijven dat de deling gebeurt onder invloed van de buurcellen; 

 beschrijven hoe cellen zich op een gecontroleerde manier delen en hoe zij daarbij 

verschillende fasen van de celcyclus doorlopen;  

 benoemen in welke fase de gewone celdeling verschilt van de reductiedeling en dat 

relateren aan de functie van elk type deling; 

 de regulatie van de fasen van de celcyclus beschrijven en aangeven wat in die regulatie 

verkeerd kan gaan; 

 beschrijven hoe dochtercellen na de deling groeien en zich ontwikkelen; 

 relaties leggen tussen cellen die zich ongecontroleerd gaan delen en het ontstaan van 

tumoren; 

 uitleggen dat tumoren goedaardig of kwaadaardig kunnen zijn; 

 beargumenteren dat bij ongecontroleerde celdeling fouten in het DNA in stand kunnen 

blijven; 

 omschrijven hoe normale cellen verouderen en toelichten dat ze ongeveer 50 keer kunnen 

delen voor ze afsterven; 

 de rol van telomeren toelichten bij de veroudering van cellen; 

 de rol van weefselkweek bij voedselproductie en medisch onderzoek herkennen. 

 

Mogelijke deelconcepten 
Eencellig, meercellig, geslachtscellen, somatische cel, chromosoom, mitose, reductiedeling 

(meiose), chromatide, replicatie, spiralisatie, kernspoel, trekdraden, meiose I, meiose II, diploid, 

haploid, telomeren, cytoskelet, profase, metafase, anafase, telofase, celcyclus, rna-interferentie, 

g0-fase, micro dna, telomerase, apoptose. 
 

Relatie met andere subdomeinen 
CE B1 Eiwitsynthese SE E1 DNA-replicatie 

 C1 Zelforganisatie van cellen   E3 Reproductie van het organisme 

 F1 Selectie 

 

Suggesties voor lesmateriaal en achtergrondformatie 
 Celdeling en DNA: In de eerste context worden de leerlingen, door te werken met externe 

bronnen over oorzaken van kanker op celniveau, bekend gemaakt met de processen in de 

DNA replicatie en de celdeling. Deze kennis wordt uitgebouwd met de moderne 

biotechnologie.155 

 Kanker - de nieuwe aanpak: In twee tot drie lessen verdiepen de leerlingen zich in het 

onderwerp kanker aan de hand van het cahier Kanker - de nieuwe aanpak van stichting 

Bio-Wetenschappen en Maatschappij. In een expertsysteem-opdracht kiezen de 

leerlingen een medisch specialisme en passen ze hun kennis in een team toe op een 

casus.156 

 Telomeren: Informatief filmpje over telomeren en het gegeven dat ze bij iedere celdeling 

korter worden, totdat een cel niet meer kan delen.157 

 Niets om Down van te worden: Mensen met het syndroom van Down ontwikkelen zich 

trager dan anderen, met begrippen als down syndrome, chromosoomportret, prenataal 

onderzoek.158 

 Over apoptose: Berry, D. (2007). Molecular animation of cell death mediated by the Fas 

pathway. Science STKE, tr1.159  

Medema, J.P. (2007). Cel(f)moord, dood met voorbedachten rade? Amsterdam: 

Vossiuspers UvA. Apoptose p. 9-12; kanker p. 12-15; proefdiergebruik p. 20-23. 
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Subdomein E3 Reproductie van het organisme 
De kandidaat kan met behulp van de concepten voortplanting en erfelijke eigenschap ten 

minste in contexten op het gebied van energie, gezondheid en voedselproductie verklaren op 

welke wijze eigenschappen worden overgedragen en benoemen op welke wijze de reproductie 

van eukaryoten en prokaryoten verloopt. 

 

Domein F. Evolutie 
 
Omschrijving van het domein 

Biologische eenheden zijn op alle organisatieniveaus met elkaar in interactie, beïnvloed door 

biotische en abiotische factoren. Daarbij is er competitie om ruimte, licht, voedsel enzovoorts. 

De kans om te overleven en nakomelingen te krijgen is het grootst voor biologische eenheden 

die het best passen bij de omstandigheden, die de omstandigheden kunnen aanpassen of die 

de beste omstandigheden kunnen opzoeken.  

Evolutie laat zien hoe toeval, mutatie, recombinatie, variatie, adaptatie en selectiedruk hebben 

geleid tot de nu aanwezige biodiversiteit. 

 

Wat de kandidaat binnen dit domein op hoofdlijnen moet kennen en kunnen: 

 toelichten hoe biodiversiteit van leven ontstaan is;  

 toelichten dat het bestaan van de universele code opgevat wordt als een 

natuurwetenschappelijk argument voor een gemeenschappelijke oorsprong en 

verwantschap van al het leven;  

 redeneringen hanteren waarbij de rol van adaptaties in biologische eenheden wordt 

uiteengezet; 

 redeneringen hanteren waarbij vanuit een gegeven vorm van een biologische eenheid 

naar een bijbehorende functie wordt gezocht en toelichten dat een bepaalde functionaliteit 

langs verschillende wegen in de evolutie ontstaan kan zijn; 

 toelichten hoe de evolutietheorie tot stand gekomen is en argumenteren over de 

wisselwerking van de evolutietheorie met wetenschap, maatschappij en levensovertuiging. 

 

Subdomein F1 Selectie 
De kandidaat kan met behulp van de concepten DNA, mutatie, genetische variatie, 

recombinatie en populatie ten minste in contexten op het gebied van gezondheid en 

voedselproductie verklaren op welke wijze variatie in populaties tot stand komt. 

 
Subdomein F2 Soortvorming 
De kandidaat kan met behulp van de concepten populatie, variatie, selectie en soortvorming ten 

minste in contexten op het gebied van gezondheid en wereldbeeld verklaren op welke wijze 

nieuwe soorten kunnen ontstaan. 
 

Subdomein F3 Biodiversiteit 
De kandidaat kan met behulp van het concept biodiversiteit ten minste in contexten op het 

gebied van duurzaamheid en wereldbeeld veranderingen in diversiteit van populaties en 

ecosystemen binnen het systeem Aarde verklaren en beargumenteren op welke wijze deze 

veranderingen beïnvloed worden. 
 

Mogelijke contexten 
Duurzaamheid 

Leden van een actiegroep voor het behoud van zeldzame zoogdieren schrijven een 

bezwaarschrift tegen een bouwproject dat het leefgebied van zo’n bedreigde zoogdiersoort 

aantast. 
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Wereldbeeld 

Leden van een vereniging voor natuurbehoud discussiëren over de stelling van het boek Plastic 

Panda’s van Bas Haring dat het uitsterven van soorten geen probleem is met als doel hun 

beleid te evalueren. 

 

Mogelijke uitwerking van de eindterm  
De kandidaat kan in contexten bijvoorbeeld : 

 beschrijven hoe biodiversiteit kan worden benaderd op verschillende organisatieniveaus: 

op het niveau van soorten (organismen), van genen en van ecosystemen; 

 uitleggen hoe het bestaan van de mens afhankelijk is van de biodiversiteit : 

voedselvoorziening, medicijnproductie, grondstof en brandstof productie, waterzuivering, 

afbraak gifstoffen, bijdrage aan een stabiel klimaat; 

 uitleggen door welke oorzaken de biodiversiteit wordt bedreigd, wat de rol van de mens 

daarin is en welke maatregelen genomen kunnen worden voor het behoud van soorten; 

 veranderingen van de biodiversiteit in de loop van tijd uitleggen, onder ander met behulp 

van het begrip natuurlijke selectie. 

 

Mogelijke deelconcepten 
Soort, soortensamenstelling, versterkt broeikaseffect, rode lijst, indicatorsoort, 

verspreidingsgebied, versnippering, eutrofiëring, stamboom, adaptatie, verwantschap, exoot of 

uitheems, inheems, invasieve soort. 

 

Relatie met andere subdomeinen 
CE B3 Stofwisseling van het organisme  SE F4 Ontstaan van het leven 

 B8 Regulatie van het ecosysteem 

 C3 Zelforganisatie van het ecosysteem 

 F1 Selectie 

 F2 Soortvorming 

 

Suggesties voor lesmateriaal en achtergrondformatie 
 Ben jij er ook? is een lessenserie die leerlingen, in een leefwereld-context, wil laten 

nadenken over de omgang van de mens met andere organismen, over de enorme 

verscheidenheid aan organismen waar mensen mee omgaan of waar mensen last van 

kunnen hebben.160  

 Evolutiebiologie: Leerlingen ontdekken in de rol van exobioloog criteria voor het ontstaan 

van leven en maken kennis met het concept evolutie, debatteren over de evolutietheorie 

en doen een verdiepingsopdracht via internet. Deze opdracht is ontworpen in 

samenwerking met Naturalis.161  

 Biodiversiteit: Website van de provincie Noord-Brabant over biodiversiteit.162 

 Natuurbeheer: Informatievoorziening over bos, natuur en landschap.163 

 Science across the world: Een website over onder andere biodiversiteit waarop kant en 

klare praktische opdrachten staan; uitwisseling van de resultaten met leerlingen over de 

hele wereld is mogelijk.164 

 Compendium: Alle feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte in Nederland overzichtelijk 

bijeen gebracht.165 

 Het centrale Nederlandse webportaal over biologische diversiteit. De doelstelling is het 

ontsluiten van een maximum aan informatie over biodiversiteit en biodiversiteitsbeleid in 

relatie tot Nederland.166 

 

Subdomein F4 Ontstaan van het leven 
De kandidaat kan met behulp van het concept ontstaan van het leven ten minste in contexten 

op het gebied van wereldbeeld benoemen met behulp van welke theorie het voorkomen van 

leven op Aarde wordt verklaard. 
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Mogelijke contexten 
Wereldbeeld 

Documentairemakers interviewen gerenommeerde wetenschappers die zich met onderzoek 

naar het ontstaan van het leven bezighouden met als doel kijkers inzicht in verschillende 

theorieën hierover te geven. 

 

Mogelijke uitwerking van de eindterm  
De kandidaat kan in contexten bijvoorbeeld: 

 aangeven uit welke periode de eerste levende organismen op Aarde stammen; 

 theorieën over het eerste ontstaan van de organische moleculen op Aarde beschrijven; 

 theorieën over het ontstaan van de eerste levende cellen op Aarde beschrijven; 

 aangeven welke implicaties verschillende theorieën over het ontstaan van leven op Aarde 

kunnen hebben voor levensbeschouwelijke vragen. 

 

Mogelijke deelconcepten 
Zelforganisatie, oersoep, Archea, chemische evolutie, Miller-Urey-experiment, endosymbiose 

theorie, Black smoker. 

 
Relatie met andere subdomeinen 
CE B3 Stofwisseling van het organisme SE C2 Zelforganisatie van het organisme 

 C1 Zelforganisatie van cellen       F3 Biodiversiteit 

 C3 Zelforganisatie van het ecosysteem 

 F1 Selectie 

 F2 Soortvorming 

 

Suggesties voor lesmateriaal en achtergrondformatie 
 Evolutiebiologie: Leerlingen ontdekken in de rol van exobioloog criteria voor het ontstaan 

van leven en maken kennis met het concept evolutie, debatteren over de evolutietheorie en 

doen een verwijzingsopdracht via internet. Deze opdracht is ontworpen door Naturalis.167  

 Water, kweekvijver van het leven: Lessenserie over evolutie en het ontstaan van het leven 

bij het cahier Water, bron van leven en ontwikkeling van stichting Bio-Wetenschappen en 

Maatschappij.168  

 Biobits evolutie: Bio-Bits bovenbouw biedt leerlingen inzicht in het achterliggende denk- en 

onderzoekswerk dat vanaf het Darwinistische evolutiemodel tot het ontstaan van de 

moderne opvattingen heeft geleid.169 

 Evolutie: Meerdere suggesties over denkbeelden over en benaderingen van evolutie.170 

 
  



 

 77 

Tabel 4.8 Relatie tussen de SE-eindtermen en alle eindtermen in het examenprogramma vwo 

De eindtermen in de oranje (grijze) blokken moeten in ieder geval in het SE aan de orde komen. 
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B1 Eiwitsynthese      X X  X 

B2 Stofwisseling van de cel X         

B3 
Stofwisseling van het 

organisme 
X       X  

B4 Zelfregulatie van het organisme X X  X X     

B5 Afweer van het organisme          

B6 Beweging van het organisme  X        

B7 
Waarneming door het 

organisme 
X         

B8 Regulatie van ecosystemen        X  

C1 Zelforganisatie van cellen   X   X X  X 

C2 
Zelforganisatie van het 

organisme 
        X 

C3 
Zelforganisatie van 

ecosystemen 
       X X 

D1 Moleculaire interactie      X    

D2 Cellulaire interactie   X       

D3 Gedrag en interactie     X     

D4 Seksualiteit   X X      

D5 Interactie in ecosystemen          

E1 DNA-replicatie       X   

E2 Levenscyclus van de cel      X    

E3 Reproductie van het organisme   X X X  X   

F1 Selectie      X X X X 

F2 Soortvorming    X    X X 

F3 Biodiversiteit         X 

F4 Ontstaan van het leven        X  
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5. Mogelijkheden voor toetsing en 
weging 
 

 

 

De in hoofdstuk 4 uitgewerkte eindtermen voor het SE vormen ongeveer 40% van de inhoud 

van het examenprogramma. In hoeverre de leerlingen dit programma beheersen wordt getoetst 

in het schoolexamen. Zoals eerder vermeld is daarbij een grote mate van vrijheid en 

verantwoordelijkheid aan de scholen en docenten gelaten. Dat geeft heel veel ruimte om het 

onderwijs en de toetsing daarvan naar eigen inzicht in te richten. De enige verplichting is dát de 

eindtermen aan de orde komen en dat u op enigerlei wijze - in toetsen opgenomen in het PTA - 

toetst in welke mate de leerlingen ze beheersen. Daarnaast wordt expliciet de mogelijkheid 

genoemd om eigen aanvullende leerdoelen en bijbehorend onderwijs en toetsing op te nemen 

in het programma. 

 

5.1 Uitgangsp unten 
In de hierna volgende paragrafen worden overwegingen genoemd en suggesties gedaan voor 

de inrichting van de toetsing van de SE-eindtermen. Daarbij hanteren we de volgende 

uitgangspunten: 

 Onderwijs en toetsing zijn vaak gescheiden delen van het leerproces, maar zeker niet 

altijd. Integendeel, bij sommige manieren van toetsing leren de leerlingen heel veel. 

Voorbeelden hiervan zijn praktische opdrachten en essayopdrachten.  

 Het schoolexamen geeft meer mogelijkheden dan het centraal examen om vaardigheden 

te toetsen.  

 De stof voor het CE en die voor het SE zijn sterk met elkaar verbonden, soms in 

voorwaardelijke zin. Vaak is dan ook het onderwijs over CE- en SE-subdomeinen sterk 

met elkaar verweven. Bij sommige subdomeinen ligt aparte behandeling meer voor de 

hand, bijvoorbeeld bij Gedrag en interactie (D2[h]/D3[v]) of Seksualiteit (D3[h]/D4[v]).  

 Toetsing dient valide en betrouwbaar te gebeuren. Toetsen moeten toetsen wat ze moeten 

toetsen en dat elke keer weer. Dat lijkt een open deur c.q. een cirkelredenering, maar 

soms is het toch minder makkelijk te realiseren dan het lijkt. We besteden er niet expliciet 

en systematisch aandacht aan, maar verwijzen naar de publicatie Toetsen op school171 

voor tips over het maken van valide en betrouwbare toetsen.  

 

5.2 De inrichting van het PTA  
Officieel kader 
Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) is de officiële vastlegging van het 

schoolexamen. Het is een document dat volgens het examenbesluit havo/vwo jaarlijks vóór 1 

oktober dient te worden vastgesteld en het moet het in elk geval betrekking te hebben op het 

desbetreffende schooljaar. 

In het PTA zijn ten minste de volgende onderdelen opgenomen:  

 alle onderdelen van het examenprogramma die in het schoolexamen moeten worden 

getoetst; 

 de inhoud van de onderdelen van het schoolexamen; 

 de wijze van examinering van de verschillende onderdelen van het schoolexamen;  

 de mogelijkheden tot herkansing van de verschillende onderdelen van het schoolexamen;  

 de weging van de verschillende onderdelen van het schoolexamen;  

 het herexamen van het schoolexamen. 
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Overwegingen bij het opstellen van een PTA  
Het opstellen van een PTA hangt nauw samen met de algemenere vraag hoe u het 

biologieonderwijs in de tweede fase inricht. Als alle schoolexamens bijvoorbeeld in het 

examenjaar gepland worden heeft dat consequenties voor de volgorde waarin de leerstof aan 

de orde komt en eventueel herhaald wordt. En omdat veel leerstof die in het centraal examen 

getoetst wordt sterk verweven is met de leerstof die in het schoolexamen aan de orde moet 

komen, ligt het voor de hand die CE-stof ook in het SE te toetsen. 

 

Voorafgaand aan het opstellen van een PTA is het verstandig voor een vaksectie om zich goed 

te informeren over het formele karakter van het PTA. 

Het PTA is voor de leerling een document waarin hij kan zien welke stof op welk moment door 

de docent wordt getoetst. Het is voor de leerling een belangrijk document waarin hij vaak zal 

kijken om te weten aan welke eisen hij moet voldoen bij een bepaalde toets. Het PTA mág 

globaal worden beschreven, maar dan moet later door middel van gedetailleerde studiewijzers 

of aanwijzingsbrieven de precieze inhoud en werkwijze aan leerlingen duidelijk gemaakt 

worden. In de studiewijzer kan dan gedetailleerd worden opgenomen welke pagina's, opgaven, 

schema's uit het leerboek, welke video's, aantekeningen en andere bronnen tot de stof voor 

deze toets behoren. Leerstof die niet wordt beschreven in het PTA, mag geen onderdeel zijn 

van een schoolexamentoets. Als de school kiest voor het opnemen van andere vakonderdelen, 

volstaat het om dat in het PTA te typeren als bijvoorbeeld ‘door de vaksectie te bepalen thema, 

actualiteitsopdracht, verbredingopdracht of verdiepingsopdracht’. Het is niet aan te bevelen om 

in het PTA op te nemen ‘door leerling te bepalen thema’, ook al is de school voornemens om 

leerlingen de ruimte te geven eigen keuzes te maken. Het PTA is een wettelijke regeling en 

vermeden moet worden dat ouders en/of leerlingen met het PTA in de hand de weg naar de 

rechter zoeken om af te dwingen dat hun zoon of dochter een thema voor het schoolexamen 

mag kiezen dat niet aan de criteria van de vaksectie/docent voldoet. 

 

De vaksectie moet zich ook een goed beeld vormen van de randvoorwaarden waarbinnen het 

vak biologie op de eigen school wordt onderwezen. Deze voorwaarden kunnen betrekking 

hebben op het aantal uren, periodisering, schoolbrede afspraken over (leerjaren van) toetsing, 

inhoud en vormgeving van het vak en afspraken met andere natuurwetenschappelijke 

vaksecties. 

 

Uren en periodisering 
Om het aantal en de verdeling van de schoolexamenonderdelen te kunnen vaststellen is 

duidelijkheid nodig over een aantal zaken, bijvoorbeeld: 

 De verdeling van de slu's voor biologie (400 voor havo en 480 voor vwo) over het vierde 

en vijfde leerjaar van havo dan wel het vierde, vijfde en zesde leerjaar van vwo; deze is 

afhankelijk van het aantal lesuren biologie in de opeenvolgende schooljaren; 

 De indeling van het schooljaar in periodes; 

 De ruimte voor studiebegeleidingsuren, Z-uren en keuzewerktijd; 

 Eventuele lesvrije toetsweken. 

 

Schoolbrede afspraken over toetsing 
Een zeer belangrijke overweging is of de het schoolexamen over leerjaar 4, 5 en/of 6 verspreid 

wordt. Een spreiding over alle leerjaren van de Tweede Fase kan de examendruk in het laatste 

leerjaar verminderen, maar verplaatst die druk dan naar de voorexamenjaren. Een grotere 

spreiding geeft ruimte voor meer, qua leerstof minder omvangrijke, toetsen, maar meer 

afnamemomenten brengen vaker examenstress teweeg. Vaak gaat het hier om schoolbrede 

afspraken, die als vastgestelde randvoorwaarden voor het PTA voor biologie gelden. 

Een vraag die daarmee samenhangt is hoe de schoolexamenonderdelen zich verhouden tot 

voortgangstoetsen. Hoe is de voortgangsrapportage geregeld, hoeveel rapporten worden er 
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gegeven en wanneer? Op welke gronden vindt bevordering naar een volgend schooljaar 

plaats? 

Mogelijk gelden de schoolexamenonderdelen ook als voortgangstoets, naast toetsen die geen 

deel uitmaken van het SE. Zo'n examenonderdeel geldt dan ook als voortgangstoets, maar 

krijgt soms een ander gewicht, waardoor er voor de verschillende doelen verschillende cijfers 

gegeven moeten worden. 

Het is in het belang van de leerlingen gewenst dat binnen de jaarlaag afstemming is over onder 

andere:  

 spreiding van schriftelijke toetsen en praktische opdrachten over het schooljaar;  

 koppeling met examenonderdelen van andere vakken;  

 het aantal dagen lesuitval door schoolgebonden buitenschoolse activiteiten als 

werkweken, internationale uitwisseling, cultuurreizen, sporttoernooien, excursies, verlof 

voor eigen bijscholing, vergaderingen et cetera;  

 het toetsen van de algemene vaardigheden uit domein A zoals taalvaardigheden, 

informatievaardigheden, et cetera;  

 de organisatie van oriëntatie op studie en beroep en de rol van de vakken daarin. 

Ook is het van belang rekening te houden met de manier waarop de herkansing van onderdelen 

van het schoolexamen schoolbreed geregeld is. Hoe vaak is herkansen toegestaan en wanneer 

vinden de herkansingen plaats?  

 

Inhoud en vormgeving van het vak 
De opbouw van het PTA qua inhoud, volgorde en toetsvormen hangt uiteraard in hoge mate 

samen met de inhoud, volgorde en werkvormen van het biologieonderwijs op uw school. Als er 

veel aandacht besteed wordt aan praktische vaardigheden, ligt het opnemen van een praktisch 

schoolexamen in het PTA voor de hand. De inrichting van het PTA zal dan ook mede bepaald 

worden door: 

 de lesmethode die de leerlingen gebruiken, de overige informatiebronnen (zoals BINAS of 

Biodata) en eventueel niet-methodegebonden lesmateriaal; 

 de beschikbare practicumfaciliteiten en TOA-ondersteuning. 

 

Afspraken met andere natuurwetenschappelijke vaksecties. 
Vervolgens is het wenselijk dat er tussen de natuurwetenschappelijke vaksecties en met NLT 

en/of ANW afspraken worden gemaakt over onder andere:  

 de wijze van toetsen van de natuurwetenschappelijke vaardigheden, waarbij bedacht moet 

worden of hierover afspraken per profiel of over de (natuur)profielen heen gemaakt 

moeten worden; 

 afstemming over de aard van de toetsen en praktische opdrachten;  

 afstemming over de inhoud en inroostering van NLT en/of ANW; 

 vakoverstijgende onderdelen van het schoolprogramma. 

 

Mate van detaillering 
De gewenste mate van detaillering in de beschrijving van de onderdelen van het PTA wordt op 

schoolniveau aangegeven. Het PTA dient een raamdocument te zijn, waarbinnen later door 

middel van gedetailleerde studiewijzers de precieze inhoud en werkwijze aan leerlingen 

duidelijk gemaakt wordt. Daarom verdient een korte typering en een globale omschrijving van 

de vakinhoud de voorkeur boven een gedetailleerde beschrijving, die in de loop van het 

schooljaar kan leiden tot knelpunten voor leerlingen en docenten en zelfs een officiële wijziging 

van het PTA tot gevolg kan hebben. 

De vakinhoud voor een schriftelijke toets kan in het PTA globaal beschreven worden als 'door 

vaksectie te bepalen onderdelen over het subdomein'. 
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In de studiewijzer kan dan gedetailleerd worden opgenomen welke pagina's, opgaven, 

schema's uit het leerboek, welke video's, aantekeningen en andere bronnen tot de stof voor 

deze toets behoren. 

Bij een praktische opdracht volstaat de omschrijving 'door vaksectie te bepalen praktische 

opdracht'. 

Als de school kiest voor het opnemen van andere vakonderdelen volstaat het om dat in het PTA 

te typeren als bijvoorbeeld 'door vaksectie te bepalen thema' of 'actualiteitsopdracht' of 

'verbredingsopdracht' of 'verdiepingsopdracht'. Als de school ruimte wil geven aan leerlingen om 

eigen extra onderdelen in het schoolexamen op te nemen (zie hoofdstuk 7), dan is het, om 

eerder genoemde reden, niet aan te bevelen om in het PTA op te nemen 'door leerling te 

bepalen thema', maar te kiezen voor een omschrijving als ‘door de leerling en docent 

gezamenlijk af te spreken thema.’  

 

Doorstroming van havo naar vwo en omgekeerd 
Het is van belang om in het kader van het formuleren van PTA's, ook afspraken te maken over 

leerlingen die van havo naar vwo doorstromen of omgekeerd. Voor elke leerling geldt dat hij of 

zij moet voldoen aan de eisen van het examenprogramma. Soms kan het nodig zijn dat 

leerlingen bepaalde ontbrekende delen zelfstandig bestuderen, gedurende het schooljaar of in 

de vakantieperiodes. Voor sommige leerlingen kan het nodig zijn een individueel PTA op te 

stellen. Sommige scholen hebben er bijvoorbeeld voor gekozen om het eindcijfer in havo 5 als 

cijfer voor vwo 4 te laten gelden. Andere scholen laten leerlingen beoordelingen 'meenemen', 

als zij naar een ander niveau doorstromen, zodat zij voldoen aan de eisen van het 

examenprogramma,. Het is dan wel noodzakelijk dat het cijfer wordt gecorrigeerd voor het 

verschil in niveau havo of vwo.  

 

5.3 Weging 
Een speciaal aandachtspunt verdient de weging van de toetsen. De sectie mag de weging vaak 

zelf bepalen, soms wordt dit op schoolniveau aangegeven. De weging zal afhankelijk zijn van 

onder andere het belang van het onderwerp, de plaats van de toets in het curriculum en de 

omvang van de toets. Als er ook schoolexamentoetsen in het voorexamenjaar gegeven worden, 

hebben deze toetsen soms een ander gewicht dan die in het examenjaar. Ook kan het type 

toets (practicum, presentatie, schriftelijke en mondelinge toets) een rol spelen bij de weging.  

 

Bij het bepalen van de weging van schoolexamentoetsen kunnen de volgende overwegingen 

richtinggevend zijn: 

1. Waaruit bestaat het schoolexamen? Alleen uit toetsen in engere zin of worden bepaalde 

onderwijsactiviteiten als praktische opdracht beoordeeld? 

Hierbij kan gedacht worden aan een opzet waarin leerlingen naast het werken aan lesmateriaal 

ook laten zien dat zij aan het eind van het biologieonderwijs een beter zicht hebben gekregen in 

zaken als oriëntatie op studie en beroep, samenwerken, samenhang tussen de bètavakken en 

de wisselwerking tussen wetenschap en samenleving. Leerlingen kunnen hiervan 'bewijzen' 

verzamelen in bijvoorbeeld een portfolio. 

2. Hoe worden module- of hoofdstukoverstijgende vaardigheden die de leerling gedurende 

het onderwijs verwerft in de beoordeling betrokken?  

Algemene vaardigheden zoals presenteren en meer specifieke zoals het opzetten van een 

onderzoek zullen vaker terugkomen en worden geëvalueerd. Het ligt voor de hand om aan de 

beheersing van deze vaardigheden in het begin minder strenge eisen te stellen dan aan het 

eind, of pas aan het eind de beoordeling ervan te laten meetellen voor het schoolexamen. Een 

ander alternatief is om hierin samen te werken met vakken die dezelfde vaardigheid in het 

examenprogramma hebben staan. Wellicht is het mogelijk om in afstemming met de andere 

natuurwetenschappelijke vakken te komen tot afsluiting in een vaardighedendossier. 
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3. Moeten alle schoolexamenonderdelen met een voldoende worden beoordeeld of kunnen zij 

elkaar compenseren?  

In een systeem waarin alles voldoende moet zijn zal uiteindelijk vrijwel elke leerling achterstand 

oplopen, die zich ophoopt aan het eind. Een compensatieregeling is dus aan te bevelen. 

 

In bijlage 2 is een voorbeeld PTA opgenomen van een van de pilotscholen uit het 

multipilotptroject.  
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6. Afstemming met andere vakken 
 

 

 

 

 

 

Voor een goede afstemming van onderwijs en toetsing van onderdelen van het schoolexamen 

die inhoudelijk in elkaars verlengde liggen en elkaar zelfs kunnen overlappen, is overleg 

noodzakelijk. Voldoende tijd voor structureel overleg met collega’s van andere vakken is daarbij 

van groot belang. Leerlingen hebben er baat bij als verschillende docenten voor begrippen 

zoals energie en kans dezelfde definities gebruiken of op zijn minst aangeven waarin hun 

interpretaties van verschillen. Ook helpt het leerlingen als ze worden gewezen op contexten 

waarbinnen leerlingen de betreffende begrippen bij andere vakken krijgen aangereikt. Het 

schoolexamen biedt veel mogelijkheden om te komen tot meer samenhang tussen vakken. 

Gebruik de ruimte in het schoolexamen om nog meer aan afstemming of zelfs samenhang te 

doen. De afstemming kan op vakinhoudelijk gebied plaats vinden, de vorm aannemen van een 

project of voor individuele leerlingen gestalte krijgen in een profielwerkstuk. 

 

6.1 Afstemming tussen biologie en de andere bètavakken 
De inhoud van het vak biologie moet om meer dan één reden op de inhoud van de andere 

natuurwetenschappelijke vakken afgestemd worden. Allereerst is voor het volgen van het vak 

biologie kennis van scheikunde en natuurkunde vereist die niet expliciet tot het 

biologieprogramma behoort. Docenten zullen in een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid 

moeten nagaan waar en in welke volgorde deze vereiste kennis aan de leerlingen wordt 

aangeboden. 

Daarnaast zijn er begrippen die ook bij andere vakken – zij het op andere wijze – aan de orde 

komen (noodzakelijke overlap), bijvoorbeeld het begrip energie, en er is leerstof die aansluit op 

inhouden uit andere vakken, zoals biotechnologie en biochemie. Ook hierbij is afstemming 

nodig. Gedacht kan worden aan vakoverstijgende opdrachten. 

Voor biologie gaat het dan om de concepten biosfeer, duurzame ontwikkeling, ontstaan van het 

leven (alleen vwo), voedselrelaties op ecosysteemniveau (stofkringlopen), interactie met 

abiotische factoren (licht, temperatuur) op organismeniveau, DNA-replicatie en zintuigen (oog, 

optica). 

In de nieuwe examenprogramma's van de exacte vakken is de beschrijving van de 

vaardigheden op elkaar afgestemd. Daar waar dezelfde of soortgelijke vaardigheden vereist 

zijn, staan deze in dezelfde bewoording aangegeven. Hier liggen dus mogelijkheden om met de 

bètasecties te gaan overleggen en juist deze vaardigheden op elkaar af te stemmen. Voor alle 

secties is tijdwinst te halen door bijvoorbeeld een vak leren onderzoeken en/of leren ontwerpen 

te introduceren, waarbij vanaf bijvoorbeeld klas 3 of 4 een weg richting het profielwerkstuk 

ingeslagen kan worden.  

Ook is in dit kader een Interessant is, in dit verband, een aanpak uit Engeland die Getting 

Practical wordt genoemd.172 Deze benadering van experimenten zal de discussie tussen 

collega's van de bètavakken sterk kunnen stimuleren. Dit vooral in het belang van de leerlingen 

die baat hebben bij een bètabrede aanpak van experimentele vaardigheden en eisen.  
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Suggesties voor uitwerking 
 Voor meer informatie over vakoverstijgende leerlijnen voor onderzoeksvaardigheden kunt 

u de promotieonderzoeken van docenten uit het Dudoc-project raadplegen: Leren van 

docenten bij vakoverstijgende samenwerking bij het invoeren en verzorgen van een NLT-

module en Een vakoverstijgende leerlijn voor leren onderzoeken in de bètavakken.173 

 Laat de practicumverslagen bij biologie, natuurkunde, NLT en scheikunde volgens een 

uniform protocol uitwerken; werk daarbij met standaardbegrippen. De publicatie 

Natuurwetenschappelijke vaardigheden (SLO 2011), NLT-toolbox of NVON-methode voor 

het VMBO leveren daarvoor voorbeelden.174 

 Bij het profielwerkstuk kan men leerlingen de verplichting opleggen om vanuit twee vakken 

te werken. 

 Men kan besluiten om bepaalde onderwerpen of vaardigheden voor verschillende vakken 

in één opdracht te toetsen, waarvan een gedeelte onderdeel is van het schoolexamen 

biologie en een ander gedeelte onderdeel van het schoolexamen van een ander vak. 

 Sommige NLT-modules175 benutten de samenhang tussen verschillende 

natuurwetenschappelijke vakken sterk. 

 
6.2 Afstemming tussen biologie en natuurkunde 
In de syllabus wordt een aantal natuurkundige begrippen genoemd die als vereiste voorkennis 

gelden voor biologie. 

Voor zowel havo als vwo zijn dat: 

 massa, dichtheid, gewicht 

 vaste, vloeibare en gasvormige fase 

 snelheden, frequenties 

 vormen van energie  

 (radioactieve) isotopen, halveringstijd 

 elektromagnetisch spectrum 

Leerlingen die geen natuurkunde volgen, missen mogelijk deze kennis die wel bekend 

verondersteld wordt bij het vak biologie in de tweede fase. De docent kan leerlingen de 

benodigde kennis aanreiken. 

 

Het nieuwe examenprogramma natuurkunde kent een aantal domeinen die raken aan de 

biologie en daarom om enige afstemming vragen. Dat zijn de volgende: 

 

Havo 

Menselijk lichaam (domein F): 

 bewegen: bewegen in het algemeen, spieren, hartspier  

Beeld- en Geluidstechniek (domein B): trillingen en golven: 

 werking van de hartspier 

 echo maken van embryo 

 voortplanting van golven: impulsgeleiding door het lichaam (bloeddruk) 

 bouw en werking van het oor 

 diagnostiek in het algemeen met behulp van straling:  

- röntgen 

- nucleaire straling 

- zichtbaar licht, infrarood (warmte) en UV 

- MRI scans 

 invloed van straling op het (menselijk) lichaam, stralingsbescherming: pigmentvorming 

 C-datering 

 werking van het oog, oogafwijkingen, lenzen 

Aarde en heelal (domein E): 

 klimaat en gebruik duurzame energie  
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Vwo 
Voor vwo gelden dezelfde raakpunten als voor havo. Binnen het vwo-programma bestaat het 

domein Menselijk lichaam niet, maar bovenstaande (havo) onderdelen komen wél voor binnen 

het examenprogramma. Deze onderdelen zijn dan verspreid over de (Na) domeinen: 

C Beweging en wisselwerking 

E Straling en energie 

G Leven en aarde: 

 processen in levende cellen: eiwitten kunnen volgens het motorprincipe werken; 

 structuur van cellen zichtbaar maken: cytoskelet; 

 ontstaansgeschiedenis van de aarde en atmosfeer: ontstaan van leven, opbouw 

biosfeer, het klimaat. 

 

6.3 Afstemming tussen biologie en scheikunde 
In de syllabus wordt een aantal scheikundige begrippen genoemd die als vereiste voorkennis 

gelden voor biologie. 

Dat zijn: 

 

Begrippen: 

havo v wo 
Atoom, molecuul, ion Atoom, molecuul, ion, proton 

 Atoommassa  

Molecuulformule, structuurformule Molecuulformule, structuurformule 

 Reagentia 

Reactievergelijking, evenwichtsreacties, 

katalysator 

Reactievergelijking, evenwichtsreacties, 

katalysator 

Water- of vetoplosbaar Water- of vetoplosbaar (hydrofiel, hydrofoob), 

verzadiging 

Zuren en basen, pH, indicatoren Zuren en basen, pH, indicatoren 

 Reductor en oxidator 

Aminozuren, eiwitten Aminozuren, eiwitten, peptidebinding 

Vetten, glycerol, (on)verzadigde vetzuren Vetten, glycerol, (on)verzadigde vetzuren 

Koolhydraten: mono-, di- en polysachariden Koolhydraten: mono-, di- en polysachariden 

 Waterstof- en zwavelbruggen 

Methaan, alcohol (ethanol) Methaan, alcohol (ethanol) 

 

Namen en formules van de volgende stoffen: 

Ammoniak 

Calcium 

IJzer 

Kalium 

Koolstofdioxide 

Magnesium 

Natriumchloride 

Stikstof 

Water 
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Grootheden en eenheden: 

Concentratie (mol/L of g/L) 

Massapercentage 

Volumepercentage 

ppm. 

 

Leerlingen die geen scheikunde volgen, missen mogelijk deze kennis die bekend verondersteld 

wordt bij het vak biologie in de tweede fase. De docent kan leerlingen de benodigde kennis 

aanreiken. Een verzameling opgaven die docenten en leerlingen kunnen gebruiken om deze 

stof te behandelen staat op de cd-rom Chemie van het leven.176 

 

Verder is er een groot inhoudelijk raakvlak tussen biologie en scheikunde. Hier is dus wellicht 

winst te behalen in de lespraktijk. Op het vwo gaat de samenhang dieper, omdat de insteek van 

biologie op het vwo meer moleculair gericht is dan op havo. 

 

De belangrijkste gemeenschappelijke onderwerpen op een rij: 

havo v wo 
  

Bouw DNA Bouw DNA 

 DNA-transcriptie 

Klassieke biotechnologie Klassieke biotechnologie 

Moderne biotechnologie Moderne biotechnologie 

 Redox-principe (fotosynthese, chemotrofie) 

 Energie 

Energieomzetting (ATP)  - kringloop van energie 

 - vormen van energie 

 - overgangen van energie 

 - chemische energieomzetting (verbranding, 

fotosynthese)  

 Kringlopen van elementen 

 Sleutelslotprincipe (receptoren op 

membranen, enzymen) 

Kringlopen van elementen Terugkoppeling (reactieproducten 

beïnvloeden de reactie) 

 Reacties, met katalyse (enzymen) 

 Medicijnenontwerp  

 - bio-informatica  

Verteringsenzymen - antistoffen 

Reacties, verbranding en fotosynthese Eigenschappen 

 - eiwitten 

 - vetten 

 Bouw celmembraan  

Diffusie, osmose Diffusie, osmose 

Zuren, basen, pH Zuren, basen, buffers 

 Stofwisselingsziekten 

Contextgebieden waarin biologie en scheikunde overlap hebben, zijn Gezondheid, Voeding, 

Voedselproductie en Duurzaamheid. 

De scheikunde-modules Antibiotica, Afweer (havo) Intelligente wasmiddelen en Biochemie 

(vwo)177 zijn voorbeelden van de manier waarop biologie en scheikunde in een context in 

samenhang aan de orde kunnen komen. 

De reizende DNA-labs zijn heel geschikt voor een combinatie van biologie en scheikunde.178  
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6.4 Afstemming tussen biologie en wiskunde 
In het biologieonderwijs moet af en toe ook gerekend worden, worden tabellen en grafieken 

gemaakt en gelezen en worden cijfermatige modellen gebruikt. Een bekend voorbeeld hiervan 

is de formule van Hardy-Weinberg. Al deze activiteiten vereisen wiskundige kennis en 

vaardigheden. De kern ervan is uitgedrukt in subdomein A8. 

In een in mei 2012 verschenen handreiking Samenhang en afstemming tussen wiskunde en de 

profielvakken179 wordt beschreven hoe mogelijk meer samenhang met wiskunde te bereiken is. 

Daarin staat ook een overzicht van mogelijkheden voor samenhang en afstemming met 

wiskunde A en B. Die is hieronder overgenomen. 

 

havo wiskunde A en biologie 
Domein 
examenprogramma 
wiskunde 

Mogelijkheden tot samenhang en afstemming tussen 
wiskunde en biologie 

Domein B Algebra en tellen 
B1 Rekenen  Het rekenen met getallen, met name in breuken en machten; 

rekenen met verhoudingen. 

 Rekenen met pCO2 – en pH-waarden. 

B2 Algebra  Kunnen rekenen met verhoudingen, met name in 

populaties/oppervlakte en volumes/genetica. 

B3 Telproblemen  Werken met en in diagrammen, zoals bij erfelijkheid. 

Domein C Verbanden 
C1 Tabellen  Alle onderwerpen uit de biologie met betrekking tot processen 

in de tijd lenen zich als context voor deze wiskunde 

eindtermen; in het bijzonder kan gedacht worden aan groei, 

fotosynthese, regulering. 

C2 Grafieken vergelijkingen 

en ongelijkheden 

 

 Grafieken uit de biologie ‘lezen’ gericht op het grafisch 

verloop en de trends, maar wel formuleloos. 

 Groeicurves als context. 

 Als opmaat naar het begrip ‘verband’ kunnen biologische 

termen als evenwichten, duurzame ontwikkelingen, in de 

wiskundeles worden gebruikt. 

C3 Formules met 1 

variabele 

 

C4 Lineaire verbanden  Voorbeelden van praktische inter- en extrapolatie van 

(meet)gegevens. 

C5 Exponentiële verbanden  S- en J-curves, predator-prooirelatie, maar wel formuleloos. 

 Groeipercentages, halverings- en verdubbelingstijden uit 

biologische processen. 

 Dateringsmethode(n). 

Domein D Veranderingen 
D1 Helling  Analyse van grafische weergave van biologische processen 

met behulp van een differentiequotiënt. 

Domein E Statistiek en kansrekening 
E1 Presentatie van 

statistische data 

interpreteren 

 Presentatie van data met behulp van een ethogram. 

 Aandacht voor significantie en betrouwbaarheid van data. 

E2 Statistische data 

verwerken 

 In de biologie wordt gewerkt met Excel, wellicht liggen hier 

ICT-verbindingen. 

E3 Data en kansen  Voorbeelden uit de erfelijkheidsleer, genetica en ecologie. 
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havo wiskunde B en biologie 
Domein 
examenprogramma 
wiskunde 

Mogelijkheden tot samenhang en afstemming tussen 
wiskunde en biologie 

Domein B Functies, grafieken en vergelijkingen 

 

B1 Standaardfuncties 

 Begrip (on)afhankelijke variabele uit de biologie. 

 Trends en periodiciteit in biologische verschijnselen kunnen 

“lezen” en benoemen (in bijvoorbeeld populatiedynamica en 

groeicurves). 

 Met lineaire en exponentiële verbanden uit de biologie 

werken. 

 S- en J-curves, predator-prooirelatie. 

 pH- en pCO2-waarden evalueren/analyseren. 

B2 Vergelijkingen en 

ongelijkheden 

 

 Groeipercentages, halveringstijden, verdubbelingstijden. 

 Evenwichten. 

 Homeostase. 

B3 Evenredigheden  Lineaire verbanden, interpoleren en extrapoleren. 

 Rekenen met verhoudingen (populaties, oppervlakten, 

volumina, genetica). 

B4 Periodieke functies  Voorbeelden van periodieke en cyclische processen uit de 

biologie wiskundig(er) beschrijven. 

Domein C Meetkundige berekeningen 

C1 Afstanden en hoeken in 

concrete situatie 

 Meetkundige vormen van eiwitten, structuur en celskeletten. 

C2 Analytische methoden  Meetkundige onderwerpen bij verhoudingen, zoals bij 

volumeberekeningen en haarvatstelsels. 

Domein D Toegepaste analyse 

D1 Veranderingen  Termen biologische groei en ontwikkeling als context voor 

 verandering. 

 Groeicurven en populatiedynamica als voorbeeld. 

D2/3 Afgeleide functies en 

bepaling ervan 

 Begrip helling en helling(coëfficiënt), in verband met de vorm 

van een grafiek. 

D4 Toepassingen afgeleide 

functie 

 Optimumcurve. 

 

vwo wiskunde A en biologie 
Domein 
examenprogramma 

Mogelijkheden tot samenhang en afstemming tussen 
wiskunde en biologie 

Domein B Algebra en tellen 
B1 Algebra   Werken met het begrip “variabele” grootheid. 

 Concentratievraagstukken. 

 Berekeningen met (kleine) getallen. 

 Berekenen van/met verhoudingen, oppervlakte en volumes.16 

 Binnen het onderwerp homeostase: rekenen aan pCO2- en 

pH-waarden. 

 Het omwerken van formules. 

B2 Telproblemen   Combinaties en permutaties in de genetica. 
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Domein C Verbanden 
C1 Standaardfuncties  Periodieke verschijnselen beschrijven. 

 e-machten als afname concentratie medicijn in bloed. 

 Het rekenen met lineaire en exponentiële verbanden uit de 

biologie. 

 Duurzame ontwikkeling. 

C2 Functies, grafieken en 

(on)gelijkheden 

 Lezen en interpreteren van grafieken. 

 Werken met (on)afhankelijke grootheden in de 

biologie/natuur. 

 Verwerken van meetresultaten in een grafiek. 

 Werken met (functie)tabellen over groei, fotosynthese en 

(alle) tijdafhankelijke processen. 

 S- en J-curve herkennen en verklaren. 

 Optimumkromme. 

 Dateringen als toepassing van exponentiële verbanden. 

Domein D Veranderingen 
D2 Helling  Voorbeelden van veranderingen in de biologie rond het begrip 

groei(curves) en populatiedynamica. Nader te onderzoeken: 

“hellingscoëfficiënten”. 

Domein E Statistiek en kansrekening 

E1 Probleemstelling en 

onderzoeksontwerp 

 Voorbeelden uit de genetica en de stofwisseling. 

E2 Visualisatie van data   Tabelvoorbeelden uit de biologie (genetica, groei, 

ontwikkeling en ecologie). 

 Toepassen van een ethogram. 

E4 Kansbegrip  Kansberekening in de genetica (en ecologie). 

E6 Verklarende statistiek   Steekproeven en hypotheses uit (het) biologie(programma). 

 
vwo wiskunde B en biologie 
Domein 
examenprogramma 

Mogelijkheden tot samenhang en afstemming tussen 
wiskunde en biologie 

Domein B Functies, formules en grafieken 
B1 Formules en functies  Bij populatiedynamica en groeicurves wordt een vorm van het 

 functie- en veranderingsbegrip gebruikt. 

 Mogelijk dat oorzaak-effect relaties en duurzaamheid binnen 

functieverband kunnen worden geïllustreerd. 

B2 Standaardfuncties  E-machten (afname concentratie medicijnen in bloed). 

 Periodieke functies voor beschrijving periodieke processen. 

 Begrip pH. 
B3 Functies en grafieken  Grafieken kunnen lezen. 

 Begrippen halveringstijd, verdubbelingstijd; groeipercentages. 

 S- en J- curve; predator-prooirelaties. 

 Dateringen (van bijvoorbeeld fossielen) hebben relaties met 

exponentiële functies. 

B5 Vergelijkingen en 

ongelijkheden 

 Homeostase. 

 Toepassingen rond evenwicht in de biologie. 

B6 Asymptoten en 

limietgedrag van 

asymptoten 

 Evenwichten. 
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Domein C Differentiaal en integraalrekening 
C1/2 Afgeleide functie en 

techniek voor het 

differentiëren 

 

 Begrip helling en hellingcoëfficiënt, in verband met de vorm 

van een grafiek, bijvoorbeeld bij groei. 

 Optimumkromme bij (A-)biotische factoren. 

 
Domein E. Meetkunde met coördinaten 
E1 Meetkundige 

vaardigheden 
 Vorm van eiwitten, structuur van een celskelet. 

 Raakvlakken met verhoudingen, bijvoorbeeld volume-

berekeningen en haarvatstelsel. 
 
6.5 Afstemming tussen biologie en NLT 
Er is sprake van een groot raakvlak met, dan wel overlap tussen biologie en het vak natuur, 

leven en technologie (NLT). In NLT-modules komen concepten aan de orde die ook bij biologie 

behandeld worden. Een voorbeeld is kennis over DNA, die in veel NLT-modules een rol speelt. 

Doordat een school vrij is om een volgorde te kiezen in NLT-modules, is er voor de docenten 

biologie en NLT in principe de keuze om deze overlappende kennis eerst in de NLT-module of 

eerst in biologie aan bod te laten komen. Dat vereist wel puzzelwerk, waarvan het bovendien 

onzeker is of de puzzel sluitend gemaakt kan worden. Voor een goed begrip is het bovendien 

bevorderlijk dat de leerling een concept op meerdere momenten en in meerdere contexten 

tegenkomt, mits er geen tegenstrijdige informatie wordt gegeven en er naar elkaar verwezen 

wordt. 

De raakvlakken c.q. overlap zal met name kunnen optreden bij de NLT-domeinen A 

(Vaardigheden), C (Aarde, natuur [en heelal, vwo]), D (Gezondheid en veiligheid) en F 

(Fundamenten van natuurwetenschap en technologie [vwo]). 

 

6.6 Afstemming tussen biologie en ANW 
Bij het veranderen van de status van het vak Algemene Natuurwetenschappen (ANW) in 2007 

van een vak in het verplichte gemeenschappelijke deel van de N-profielen naar een vak in het 

vrije deel, is er aan de havo-examenprogramma’s voor de natuurwetenschappelijke vakken het 

ANW-domein B Analyse van en reflectie op natuurwetenschap en techniek toegevoegd (als 

domein A2). Hiervoor zijn officieel 40 slu geoormerkt. De bedoeling was de kern van ANW te 

laten ‘indalen’ in de andere vakken.  

In de nieuwe examenprogramma’s is dit niet meer zo uitgebreid opgenomen, maar verwoord in 

de vaardigheid Kennisontwikkeling en toepassing (havo A16, vwo A15).  

Het ANW-domein Analyse van en reflectie op natuurwetenschap en techniek biedt veel 

mogelijkheden om in te zoomen op historische, actuele en toekomstige ontwikkelingen in de 

natuurwetenschappen en technologie onder andere: 

• ontwikkeling van biomedische toepassingen, diagnostisch, therapeutisch en revaliderend; 

• ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en milieu; 

• historische ontwikkeling van het wereldbeeld in het perspectief van de periode. 

Zie verder de suggesties bij subdomein A15/A16 in hoofdstuk 4. 

 

6.7 Afstemming tussen biologie en O&O 
Onderzoek en ontwerpen (O&O) is een nieuw examenvak voor Technasia. Opdrachten (altijd in 

projectvorm) binnen O&O zijn gebaseerd op concrete en realistische vraagstukken uit de 

praktijk van hoger opgeleide bèta’s en technici. Bij O&O ligt de nadruk minder op cognitieve 

aspecten en meer op de beroepspraktijk en de daarbinnen benodigde vaardigheden dan bij de 

andere natuurwetenschappelijke vakken. De vaardigheden vertonen in de verschillende vakken 

wel sterke overeenkomsten, de subdomeinen A1 t/m A9 zijn ook onderdeel van het 

examenprogramma O&O.  

In de projecten die leerlingen binnen O&O uitvoeren gebruiken zij kennis uit natuurkunde, 

scheikunde, wiskunde en biologie. Welke kennis dat is, hangt af van de projecten en is dus niet 
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in algemene termen vast te leggen. Het kan dan ook voorkomen dat leerlingen die met een 

project bezig zijn een beroep doen op hun kennis van biologie, maar ook dat ze kennis nodig 

hebben die verder gaat dan in het examenprogramma opgenomen is. Daar ligt een uitdaging 

voor de biologiedocent om de leerlingen op het juiste spoor te zetten. 

 

6.8 Afstemming tussen biologie en aardrijkskunde 
Met het vak aardrijkskunde zijn raakvlakken makkelijk aan te wijzen, bijvoorbeeld bij 

onderwerpen als bodem, water en ecologie. De samenwerkingsmogelijkheden zijn dan ook 

legio, variërend van afstemming over het gebruik van ecologische termen tot een gezamenlijk 

veldwerkproject. 

In de Programmalijn Aardrijkskunde, opgesteld door SLO180 wordt het raakvlak met biologie 

vooral verwoord in de kern Duurzaamheid, waarbij de volgende eindtermen genoemd worden: 

Domein C Aarde, subdomein C2 Mondiaal milieuvraagstuk:  

• actuele discussies over het vraagstuk kritisch beoordelen, daarbij onderscheid maken 

tussen oorzaken en gevolgen en relaties leggen met relevante maatschappelijke factoren; 

beleid beoordelen dat is gericht op het oplossen van het vraagstuk op macroregionale 

schaal.  

Domein D Ontwikkelingsland, subdomein D2 Actuele vraagstukken:  

• vraagstukken van landdegradatie en milieuverontreiniging/milieuvraagstukken 

samenhangend met het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en natuurlijke gevaren 

samenhangend met natuurrampen.  

Domein E Leefomgeving, subdomein E1 Nationale en regionale vraagstukken:  

• actuele vraagstukken van overstromingen en wateroverlast in Nederland, daarmee 

samenhangend aspecten van duurzame ontwikkeling en plannen voor de ruimtelijke 

inrichting van Nederland.  

 

6.9 Afstemming tussen biologie en andere vakken 
Behalve met de hierboven genoemde vakken zijn er ook nog raakvlakken met andere vakken, 

zoals de talen en de maatschappijvakken (anders dan aardrijkskunde). 

 

Nederlands 

In hoofdstuk 4 is bij subdomein A2 (Communiceren) al een en ander opgemerkt over 

taalvaardigheden. Voor een goede afbakening van de bijdrage van het vak biologie aan de 

taalvaardigheden van de leerling is afstemming met Nederlands wenselijk. Daarbij is het van 

belang dat: 

• docenten biologie weten hoe bij Nederlands leesvaardigheden (intensief en extensief 

lezen) worden aangeboden en welke begrippen en strategieën daarbij voorkomen; 

• docenten Nederlands weten op welke problemen allochtone leerlingen kunnen stuiten bij 

het bestuderen van biologische vakteksten en het gebruiken van vakgerichte bronnen als 

vakliteratuur, natuurwetenschappelijk- journalistieke artikelen; 

• docenten zo mogelijk afspraken maken over examinering en beoordeling van de 

taalvaardigheden en informatievaardigheden in het schoolexamen. 

Een ander aspect betreft zaken als debatteren en argumenteren. Ook hiervoor gelden bij het 

vak Nederlands conventies en gewoontes. Het is verstandig te overleggen of en zo ja, welke 

richtlijnen bij Nederlands worden gehanteerd. 
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Engels en Duits 

Als leerlingen zelfstandig bronnen zoeken en raadplegen komen ze al gauw bij Engelstalige 

bronnen terecht, zeker als ze op zoek zijn naar animaties, schema's en afbeeldingen. Zo is er 

bijvoorbeeld een Engelstalige BINAS.181  

Het is aan te bevelen dat leerlingen bij biologie vertrouwd raken met het verwerken van 

informatie uit goed geïllustreerde Engelse en Duitse websites. Ook als voorbereiding op het 

vervolgonderwijs. Omdat veel vakliteratuur in het Engels en soms in het Duits gepubliceerd 

wordt, is kennis van deze moderne vreemde talen onontbeerlijk. 

Voor docenten biologie is het verstandig dat ze zich een beeld vormen van het soort Engelse en 

Duitse teksten waaruit vwo-leerlingen informatie moeten kunnen halen en verwerken in de 

vreemde taal of in het Nederlands. 

Uit vernieuwende biologieprojecten in Duitsland en Groot-Brittannië (Biologie im Kontext182 of 

Twenty First Century Science183) komt volop leerlingenmateriaal beschikbaar dat vaak zo 

duidelijk is dat het zonder vertaling in het Nederlandse onderwijs kan worden ingezet. Veel 

lesmateriaal dat is ontwikkeld voor internationale scholen is via internet wereldwijd beschikbaar. 

Ook Nederlandse docenten en leerlingen kunnen hiervan gebruik maken. 

 

Maatschappijleer, godsdienst en levensbeschouwing 

Biologie kent een aantal controversiële onderwerpen (zie subdomein A9 Waarderen en 

oordelen in hoofdstuk 4). Deze raken aan opvattingen over levensbeschouwing, godsdienst en 

maatschappij. Overleg met docenten voor deze vakken kan helderheid geven over hoe er met 

diversiteit op dit terrein omgegaan wordt. Ook is een gezamenlijk project rond één van die 

dilemma’s een optie.  

 

Geschiedenis 

De biologische wetenschap heeft een historie. Wetenschappelijke ontdekkingen hebben vaak 

grote maatschappelijke gevolgen gehad. Relaties met het vak geschiedenis kunnen daardoor 

gelegd worden en kunnen het historische perspectief van de biologie (hoe dachten ze daar 

vroeger over en waardoor is dat veranderd?) over het voetlicht brengen. 

 

Economie 

In het nieuwe examenprogramma economie (2010, 2011) is, net als bij de vernieuwing van 

biologie, scheikunde en natuurkunde, de wisselwerking tussen concepten en contexten een 

belangrijk uitgangspunt. Binnen veel biologie-onderwerpen kunnen natuurwetenschappelijke of 

technologische aspecten raken aan economische aspecten. Het is dan ook zinvol om in 

gesprek met collega's voor het vak economie na te gaan waar er op school mogelijkheden 

liggen voor afstemming en/of samenhang. Dit laatste is vooral belangrijk voor leerlingen die 

biologie in een EM-profiel doen of leerlingen die een NT- en/of NG-profiel hebben en economie 

en/of management & organisatie als extra vak(ken) volgen. 
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7. Onderdelen naar keuze van de 
school 
 

 

 

Het examenprogramma houdt expliciet de mogelijkheid open dat de sectie of school eigen 

inhouden (kennis en vaardigheden) toevoegt en die ook toetst in het schoolexamen. Het is niet 

noodzakelijk dat deze onderdelen voor alle leerlingen hetzelfde zijn. In de vormvoorschriften 

voor het schoolexamen staat uitdrukkelijk vermeld dat deze voor leerlingen verschillend kunnen 

zijn. 

 

7.1 Ruimte in het programma 
Aan het einde van hoofdstuk 3 is al vermeld dat de vrijheid van scholen om het schoolexamen 

vorm te geven sinds het nieuwe tweede-fase-programma (2007) in drie opzichten is vergroot: 

 Ten eerste kunnen scholen domeinen waarop het centraal examen betrekking heeft laten 

terugkeren in het schoolexamen. 

 Ten tweede kunnen scholen ervoor kiezen vakonderdelen op te nemen in het 

schoolexamen die niet als domein in het examenprogramma genoemd staan. 

 Deze kunnen bovendien per leerling verschillen, wat keuzemogelijkheden voor de 

individuele leerling inhoudt. 

 

7.2 Practicum, eigen onderzoek, ontwerp 
Practicum 
Een mogelijkheid om een onderdeel toe te voegen is om praktisch werk in de vorm van practica, 

eigen onderzoek of een ontwerpopdracht op te nemen in het programma. 

 

Practica kunnen voor verschillende doelen ingezet worden: 

 het voorbereiden op, illustreren van of toepassen van theorie; 

 het aanleren van technisch- instrumentele vaardigheden; 

 het aanleren van het doen van (delen van een) onderzoek; 

 examinering. 

De eerste twee vormen van practicum kunnen een nogal gesloten karakter dragen, met 

duidelijke handelingsinstructies (‘kookboek’) en een beperkt aantal uitwerkingsrichtingen. Dat is 

echter niet strikt noodzakelijk, want ook illustratieve of handelingspractica kunnen met meer 

vrijheid voor de leerlingen ingericht worden. 

Onderzoekspractica kunnen ook gesloten van opzet zijn, maar daarbij is het van belang toe te 

werken naar een meer open vorm die uiteindelijk uitmondt in een eigen onderzoek. 

Practica zijn een manier om theorie of vaardigheden aan te leren en kunnen met een cijfer 

worden beoordeeld dat kan meetellen voor het schoolexamen. Voor beoordelingsaspecten 

verwijzen we hier naar de suggesties die in hoofdstuk 4.2.1 bij de verschillende vaardigheden 

zijn gedaan. 

 

Eigen onderzoek 
Al jarenlang bestaat er in het biologieonderwijs een breed palet aan 'good practices' voor het 

eigen (experimenteel) onderzoek. De leerling bepaalt dan zelf de onderzoeksvraag, ontwerpt 

experimenten ter ondersteuning of falsificatie van een hypothese, bespreekt kritisch de 

resultaten, trekt conclusies en evalueert alle fasen van het onderzoek op nauwkeurigheid, 

betrouwbaarheid en validiteit.184 Als voorbereiding op het profielwerkstuk is het wenselijk dat 

leerlingen in kleinere onderzoeken, in de vorm van praktische opdrachten, ervaring opdoen met 

voorbeelden van eigen experimenteel onderzoek.  
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Ontwerpen 
In projecten als Techniek 12/15+185 wordt een aantal handvatten uit de wereld van technisch 

ontwerpers aangereikt, waarmee leerlingen binnen verschillende contexten onder andere: 

 kennismaken met de fasen van het ontwerpproces; 

 delen van het ontwerpproces zelfstandig leren uitvoeren; 

 alle fasen van een ontwerp van probleemanalyse tot en met het testen van het prototype 

en evaluatie van het ontwerpvoorstel zelfstandig uitvoeren. 

 

Ook in de onderbouw kan ontwerpen, eventueel in samenhang met het vak techniek, 

aangeleerd worden. Het is aan te bevelen dat leerlingen bij de natuurwetenschappelijke vakken 

zoveel ervaring en inzicht in onderzoeken en ontwerpen opdoen, dat ze bij hun profielwerkstuk 

de keuze voor een onderzoek c.q. ontwerp op een evenwichtige manier kunnen maken. 

 
7.3 Olympiade en andere wedstrijden 
Al vanaf 1990 wordt de Nederlandse Biologie Olympiade186 (NBO) georganiseerd. Op een 

steeds groter aantal scholen kiezen docenten bewust voor de mogelijkheid om (eventueel 

klassikaal) deel te nemen aan de Biologie Olympiade. Ze laten vaak alle eindexamenkandidaten 

deelnemen aan de voorronde als goede voorbereiding op het centraal examen. Ze nemen de 

voorrondetoets als extra onderdeel op in het PTA, zien het in voorkomende gevallen als een 

praktische opdracht, geven bonuspunten indien de score van een leerling boven een bepaalde 

drempel komt of bouwen een compensatie in voor andere programma onderdelen als een 

leerling deelneemt. 

Steeds meer docenten zien het ook als een gelegenheid om het niveau van de leerlingen te 

meten met andere scholen (zie ook paragraaf 8.3 Kwaliteitszorg), maar ook het schoolinterne 

wedstrijdelement kan interessant zijn. 

 

De European Union Science Olympiad (EUSO) 187 is een wedstrijd voor leerlingen onder de 17 

jaar uit alle EU landen. Elk EU-land kan een team afvaardigen dat multidisciplinair is 

samengesteld uit natuurkunde, scheikunde en biologie studenten. 

 

De International Junior Science Olympiad (IJSO) 188  heeft de volgende doelstellingen: 

 Uitdagen en stimuleren van geïnteresseerde en getalenteerde 3e klas leerlingen van havo 

en vwo op het gebied van science en technologie. Bewustmaken van de mogelijkheden en 

kansen die er zijn op dit gebied. Uiteraard met de verwachting dat zich dat vertaalt in (bij 

hen) passende profielkeuzes van leerlingen.  

 Leerlingen van verschillende scholen met elkaar in contact brengen en de competitie 

aangaan.  

 Getalenteerde leerlingen de kans geven zich internationaal te meten en contacten op te 

doen. 

 

7.4 Regionale steunpunten en aansluitingsprogramma’s 
Op verschillende plaatsen in het land zijn regionale vaksteunpunten actief om docenten te 

ondersteunen bij de invoering, na- en bijscholing en doorontwikkeling van de exacte vakken op 

school. Het steunpunt is een samenwerkingsverband tussen vo-scholen, een of meer 

universiteiten en een of meer hogescholen op het niveau van de betrokken faculteiten. Het 

heeft draagvlak in zijn regio in het vo en het ho en onderhoudt er contacten met het 

bedrijfsleven.  

Deelname in een breed regionaal steunpunt heeft voordelen voor een school. De school heeft 

zo invloed op koers, kwaliteit en het jaarlijkse programma van de verschillende vaksteunpunten. 

De Regionale Steunpunten hebben de volgende taken: 

 faciliteren van docentennetwerken; 

 training en scholing van docenten; 
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 vraagbaak voor invoering en doorontwikkeling van het vak natuurkunde; 

 regionale mogelijkheden voor contacten met bedrijfsleven en hoger onderwijs en 

dergelijke. 

 

Enerzijds kunnen de regionale steunpunten nascholing bieden op nieuwe onderwerpen, zowel 

inhoudelijk als op didactisch gebied. Maar ook bij het samen ontwikkelen van nieuw 

lesmateriaal of een nieuw curriculum kan een regionaal steunpunt helpen. Een goed voorbeeld 

is dat van de docentontwikkelteams, waarin docenten en TOA’s van verschillende scholen uit 

de regio gezamenlijk delen van het curriculum voorbereiden. Een ander voordeel is het 

opbouwen van een scholennetwerk waarin men ervaringen kan delen en elkaars good practices 

kan gebruiken. 

Het steunpunt neemt deel aan gezamenlijke kwaliteitsontwikkeling en borging voor de 

steunpunten, onder meer door in samenspraak met zijn doelgroepen bij te dragen aan de 

ontwikkeling van criteria en aan de uitvoering van periodieke audits. Landelijke samenwerking 

van de steunpunten biedt efficiencywinst in het delen van inhoudelijke expertise, 

productontwikkeling, organisatiemodellen, en dergelijke. Kwaliteit kan worden ontwikkeld en 

geborgd door collegiale uitwisseling en audits. Het aanbod varieert van cursussen tot 

leergemeenschappen, voor docenten en TOA’s.  

Voor de leerling biedt het steunpunt informatie op het gebied van lezingen, masterclasses, 

bijeenkomsten. Ook kan het steunpunt hulp bieden bij het zoeken van de juiste contacten buiten 

de school. 
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8. Vernieuwing examinering 
 

 

 

 

 

 

Dat nieuwe doelen in een examenprogramma kunnen leiden tot vernieuwing van de 

examinering zal geen verbazing wekken. Hoe die vernieuwing van de examinering tot stand 

komt is echter niet makkelijk te onderkennen en te beschrijven. De centrale examens gaan niet 

drastisch veranderen, maar een accentverschuiving of langzame ontwikkeling in de richting van 

de vernieuwingen is wel degelijk te verwachten en waar te nemen. Hoe de schoolexamens 

zullen veranderen is sterk afhankelijk van wat docenten aan goede voorbeelden tegenkomen. 

Pioniers onder docenten, docentopleiders, methodeschrijvers of anderen kunnen hier de toon 

zetten, terwijl ook vertrouwde en bewezen goede schoolexamenvormen zullen blijven bestaan. 

In dit hoofdstuk beschrijven we kort enkele trends en mogelijkheden, ook om de kwaliteit van de 

schoolexamens te bewaken. 

 

8.1 Cent raal examen 
De concept-contextbenadering, waarop het nieuwe examenprogramma stoelt, zal ook zijn 

weerslag vinden in de centrale examens. De kern daarvan is het kunnen gebruiken van 

biologische concepten in realistische contexten. 

Nu zijn de vragen in de biologie-examens voor havo en vwo al vele jaren in clusters 

gegroepeerd rond thema’s. Zo’n thema is echter niet (altijd) hetzelfde als een context. In de 

examenpilot is veel gediscussieerd tussen examenmakers en pilotdocenten over de vraag op 

welke wijze de kennis bevraagd zou moeten worden in het bijzonder over de wijze waarop 

contexten in de centrale examens vorm en inhoud zouden moeten krijgen. Docenten legden 

daarbij de nadruk op de samenhang binnen een cluster (een centrale vraag of probleem) en de 

aanwezigheid van een of meer ‘deelnemers’ daarin. Examenmakers benadrukten aan de 

andere kant de inhoudelijke spreiding over de eindtermen. In de verschillende pilotexamens is 

te zien dat clusters in de loop der jaren langer en samenhangender worden (in vwo 2012, eerste 

tijdvak zit een cluster van twaalf vragen) en dat er meestal vanuit het perspectief van een 

patiënt, onderzoeker of andere ‘deelnemer’ gevraagd wordt om kennis te gebruiken. Daarnaast 

moet uiteraard de spreiding over de stof bewaakt blijven worden.  

De pilotexamens zijn allemaal te vinden op betanova.nl.189 

 

8.2 Schoolexamen  
De regelgeving voor het schoolexamen geeft scholen de ruimte om in het schoolexamen een 

aantal stappen te zetten in de richting van vernieuwing van de examinering. Binnen het 

schoolexamen kunnen examenvormen worden opgenomen waarmee op een uiteenlopende 

manier de leerresultaten van leerlingen in een wisselwerking van contexten en concepten 

kunnen worden beoordeeld.  

 

Een bijzonder aspect van de regelgeving (vanaf 2007) is dat in het programma voor het 

schoolexamen onderdelen kunnen voorkomen, die per leerling mogen verschillen. Met andere 

woorden, het schoolexamen hoeft niet per se uniform te zijn voor alle leerlingen. Dat schept 

ruimte om binnen de profielen N&G en N&T te kiezen voor profielverdiepende of 

profielverbredende examenonderdelen (zie ook hoofdstuk 5 en 7).  
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Ook kan worden gewerkt met meer gevarieerde examenvormen. Daarbij valt te denken aan: 

 de opgaven van de Nationale Biologie Olympiade; 

 open-boek toetsen, bijvoorbeeld als je de voorronde toetsen van de Nationale Biologie 

Olympiade gebruikt in klas 4; 

 groepstoetsen, zoals bijvoorbeeld in de module Ziekteverwekkers, afweer en 

behandeling;190 

 schriftelijke toetsen met bronnenmateriaal dat een week voor de toets aan leerlingen wordt 

uitgereikt; 

 modules gevolgd (en getoetst) binnen het vervolgonderwijs;191 

 praktijkbeoordeling, bijvoorbeeld van een stage; 

 practicumtoetsen; 

 toetsen waarbij leerlingen computerprogramma’s moeten gebruiken, zoals Coach of Excel. 

 

Voorbeelden van nieuwe vormen van toetsing in het SE zijn ook te vinden in het materiaal dat 

Cito in de afgelopen jaren, met hulp van onder meer de pilotscholen, heeft ontwikkeld. Er zijn, 

zowel voor havo als vwo, verschillende praktische opdrachten ontwikkeld: een ontwerpopdracht, 

een opdracht waarin een betoog moet worden geschreven en een opdracht waarin de leerling 

een essay schrijft waarin een ethisch dilemma wordt geanalyseerd. In deze opdrachten worden 

behalve biologische kennis en inzicht ook (algemene) vaardigheden en competenties 

beoordeeld. In de beoordeling wordt een onderscheid gemaakt tussen wat de leerling in ieder 

geval zou moeten presteren en een bovengemiddelde uitwerking.  

In zowel de praktische opdrachten als de schriftelijke opgaven staan contexten uit het dagelijks 

leven en de wetenschap centraal. De versies voor havo en vwo verschillen deels in onderwerp 

en natuurlijk in diepgang. Desgewenst kunnen de opgaven door de docent worden bewerkt 

zodat ze beter aansluiten bij de op de school gebruikte methode. Uiterlijk februari 2013 komen 

deze opgaven beschikbaar voor de scholen.192 

 

In de loop van schooljaar 2012-2013 zullen er voorbeelden van verschillende toetsvormen voor 

het SE gepubliceerd worden op www.betanova.nl en www.schoolexamensvo.nl.  

 

8.3 K waliteitszorg schoolexamen 
In de huidige lespraktijk wordt bij schoolexamens veel gebruik gemaakt van vragen uit centrale 

examens van voorgaande jaren. Dit heeft natuurlijk de functie om leerlingen voor te bereiden op 

het maken van een centraal examen, maar dat is eigenlijk niet de doelstelling van het 

programma voor het schoolexamen.  

Het schoolexamen biedt uitdrukkelijk ruimte om door middel van andere vormen van toetsing en 

afsluiting in andere onderdelen van het examenprogramma, op een gedifferentieerder manier 

dan met schriftelijke toetsen, te beoordelen welke kennis en vaardigheden leerlingen hebben 

verworven en op verschillende niveaus kunnen hanteren. Ook voor de leerstof die in het 

centraal examen wordt getoetst, maar ook in het schoolexamen, kan de school kiezen voor een 

efficiënt en kort toetstraject als voorbereiding op het centraal examen (examentraining).  

 

Om de kwaliteit van het examen te borgen, kan men globaal drie methoden onderscheiden:  

 kwaliteitsborging via intercollegiale consultatie, zowel binnen de school als tussen scholen;  

 kwaliteitsborging via externe visitaties en beoordeling.  

 

Hieronder zal vooral worden ingegaan op de eerste methode. Docenten maken zich soms 

zorgen over de kwaliteit van hun schoolexamens. Mogelijkheden om de kwaliteit van toetsen te 

borgen via intercollegiale consultatie binnen een school zijn:  

 Sectiebrede ontwikkeling van toetsen en praktische opdrachten. Vergelijken van de 

gemiddelde score van het schoolexamen met andere natuurwetenschappelijke 

profielvakken. 
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 Vergelijken van de eigen schoolexamencijfers met die van de landelijk gemiddelde cijfers. 

 

Verder kunnen de volgende criteria worden gebruikt om de kwaliteit van het schoolexamen te 

bewaken:  

 Voldoet het schoolexamen aan de eisen van het examenprogramma?  

 Heeft het schoolexamen voldoende niveau wat betreft kennis en vaardigheden?  

 Selecteert het schoolexamen leerlingen op de juiste wijze?  

 Sluit het schoolexamen inhoudelijk en didactisch aan bij het geboden onderwijs?  

 Sluit het schoolexamen inhoudelijk en organisatorisch aan bij dat van verwante vakken?  

 Levert het schoolexamen geen onevenredig grote taakbelasting op?  

 

Er zijn door diverse instanties instrumenten ontwikkeld waarmee de kwaliteit van de 

schoolexamens getoetst kan worden: 

 Cito: Kwaliteitsmonitor schoolexamens: op Cd-Rom en online scan; 

 VO-raad: Scan Kwaliteitszorg Schoolexamens VO: ook een handreiking voor verbetering 

van het bestaande kwaliteitszorgsysteem voor schoolexamens binnen de school. Dit kunt 

u downloaden op www.vo-raad.nl/assets/515; 

 SLO: Inhoudelijke kwaliteitsborging schoolexamens: afwegingen bij het opstellen van het 

PTA, beoordeling van de verschillende activiteiten, voorbeeldtoetsen en voorbeeld PTA's, 

een overzicht voor verschillende vakken vindt u op: www.schoolexamensvo.nl/ . In de loop 

van het schooljaar 2012-2013 zullen hier ook voorbeelden voor biologie op gepubliceerd 

worden. 

 

Naast zorg voor kwaliteit binnen de school kan kwaliteitsborging ook plaatsvinden door 

vergelijking met toetsen van andere scholen. In regionale bijeenkomsten kan hierover 

uitwisseling plaatsvinden. Ook voor ontmoetingen met externe deskundigen zijn regionale 

bijeenkomsten zeer geschikt. Het is aan te bevelen voldoende aandacht en tijd te geven aan 

bevordering van deskundigheid op het gebied van constructie en evaluatie van schoolexamens. 

Scholing in regionale netwerken heeft als grote voordeel dat docenten in intercollegiaal verband 

hun visie op examinering kunnen toetsen en verruimen. Ook Cito kan hierbij een rol spelen.193 

 

De inspectie zal toezien op het gemiddelde verschil CE/SE, gemeten over een afdeling. Ook zal 

de inspectie er op toezien dat alle onderdelen die in het SE getoetst moeten worden voorkomen 

in het PTA. Daarom is het wellicht verstandig om bij de onderdelen in het PTA expliciet te 

verwijzen naar de verschillende domeinen in het examenprogramma, juist om dit toezicht te 

vergemakkelijken. 
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9. Bronnen en literatuur 
 

 

 

 

 

 

In de voorgaande hoofdstukken wordt vaak verwezen naar specifieke bronnen en publicaties bij 

delen van het programma. Die worden hier niet herhaald. In dit hoofdstuk noemen we meer 

algemene bronnen die gebruikt kunnen worden bij het invoeren van het onderwijs volgens het 

nieuwe examenprogramma. Tevens geven we een overzicht van de belangrijkste websites en 

vermelden we hier de volledige referenties van in de tekst aangehaalde literatuur. 

 

9.1 Algemeen lesmateriaal 
Onderstaand lesmateriaal heeft betrekking op meer dan één domein en soms op alle domeinen. 

 

Biologie in overzicht 
Dit is een module die gezamenlijk is ontwikkeld door enkele pilotscholen en bedoeld als start 

van de vierde klas. In deze lessenserie staat de organisatie en samenhang van biologische 

kennis centraal. Er worden geen speciale contexten gebruikt. Concepten die aan de orde 

komen zijn afhankelijk van de inbreng van leerlingen, de docent en het boek. Eén concept wordt 

verder bediscussieerd: ‘leven’, te vinden op www.betanova.nl/lesmateriaal/. 

 
Biologie uit de boeken 
SLO heeft een oriëntatieopdracht uitgevoerd waarin leren plaats vindt op basis van het leren in 

de beroepscontext: Biologie uit de boeken. 

Leerlingen leren van beroepsbeoefenaren. Leerlingen uit de bovenbouw doen dit door 

vraaggesprekken met hen te houden en de resultaten (aan de klas) te presenteren. Deze 

resultaten worden vervolgens op een actieve manier ingezet in een lessenreeks. 

In het vraaggesprek met iemand die een beroep heeft waarin kennis van biologie gebruikt, 

wordt gaat het om het: 

 achterhalen van wat de biologische begrippen inhouden, die in de beroepspraktijk gebruikt 

worden; 

 zicht krijgen op activiteiten van die beroepspraktijk, en op de gebruikte methoden en 

instrumenten. 

Alle informatie zoals werkwijze, hulpmiddelen en voorbeelden is te vinden op 

www.biologieuitdeboeken.nl. 

 
Salters-Nuffield Advanced Biology 194  
In deze methode wordt de biologie volledig in contexten aangeboden.  

De leerstof van de bovenbouw is in twee delen beschreven. Elk hoofdstuk is opgebouwd uit 

vaste onderdelen: samenvatting, sleutelbegrippen, feitjes, weblinks, activiteiten, vragen, 

uitbreiding, ondersteuning en testen.  

Meer informatie: www.nuffieldfoudation.org/salters-nuffield-advanced-biology .195 
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De volgende acht contexten/onderwerpen worden behandeld: 

1. Levensstijl, gezondheid en risico's 

Centraal staan hart- en vaatziekten: wat is het, wie hebben een verhoogd risico, wat zijn 

de risicofactoren, hoe kun je de kans erop verkleinen en hoe behandel je het. 

2. Genen en gezondheid 

Cystic Fibrose (CF) bekeken: het effect van CF op de longen, waarom is het slijm zo taai, 

invloed op de rest van het lichaam, hoe wordt CFTR-eiwit gemaakt, wat gaat er verkeerd 

met het DNA, hoe wordt het overgeërfd, hoe wordt het behandeld en getest. 

3. Stem van het genoom 

Dit onderwerp behandelt het verhaal van de ontwikkeling van een enkele cel tot een 

complex multicellulair organisme met onderwerpen als: celstructuur, celdeling, 

bevruchting, stamcellen, genexpressie en de rol van het genotype en de omgeving op het 

fenotype.  

4. Planten en klimaatverandering 

Planten geven de gevolgen van klimaatveranderingen goed weer. Begrippen als: 

biodiversiteit, afweer, betekenis van planten voor de mens, invloed van het klimaat en 

veranderingen in temperatuur, klimaatvoorspellingen en de CO2-balans worden in dit 

hoofdstuk beschreven. 

5. De woeste kant 

Wat in hoofdstuk 4 voor planten gold, wordt in dit hoofdstuk beschreven voor dieren. Ook 

hier biodiversiteit op alle organisatieniveaus: van genetisch tot ecologisch. Zal 

klimaatverandering leiden tot uitsterven van soorten of tot evolutie door natuurlijke 

selectie? 

6. Infecties, immuniteit en forensisch 

Vanuit het beroep pathologisch anatoom wordt de forensische biologie behandeld met 

begrippen als ziekte en dood, oorzaak, preventie en behandeling van AIDS en TB. 

7. Ren voor je leven 

Dit hoofdstuk gaat over fysiologisch aanpassingen waardoor dieren en mensen, vooral 

sporters, zich (extreem) kunnen inspannen. Begrippen als biochemie, homeostase, 

spierfysiologie en medische technologie in relatie tot sport worden behandeld.  

8. Grijze massa 

Het zenuwstelsel behandeld door middel van de ontwikkeling van het oog, de hersenen 

(leren en onthouden), de verschillende regionen van de hersenen, de structuur en functie 

van de hersenen in verband met synapsen. De relatie tussen chemische stoffen in de 

hersenen en de ziekte van Parkinson, discussie over ethische kwesties als genetische 

modificatie, Alzheimer en cholesterol. 

 
Ruim en evenwichtig: oordeelsvorming in de biologieles196 

Dit boek biedt ondersteuning bij het vormgeven aan oordeelsvorming. Het is geschreven voor 

elke docent (onderbouw of bovenbouw, biologie of een ander vak) die zich wil bezinnen op de 

vorming van jonge mensen in ruim, evenwichtig en reflectief oordelen. Het biedt inspiratie om 

oordeelsvorming een steviger en vast onderdeel te laten zijn van de lespraktijk. Om het boek 

compact te houden is een deel van de informatie geplaatst op de website 

www.nvon.nl/oordeelsvorming. 

 

Genetica in beweging197 

Natuurwetenschappen ontwikkelen zich tegenwoordig in hoog tempo. Dagelijks brengen de 

media nieuwe technologieën, fascinerende resultaten en grote doorbraken op het gebied van 

natuurkunde, scheikunde, geneeskunde en biologie. Voor een docent is het dan een grote 

uitdaging om op de hoogte te blijven van de meest interessante zaken om de leerlingen te 

vertellen. Dit boek biedt daarbij steun, zowel inhoudelijk als didactisch. Het boek is te bestellen 
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via de site van de NVON, waar ook ondersteunend materiaal te vinden is: 

www.nvon.nl/genetica. 

 

9.2 We bsites 
Op veel websites is informatie te vinden die van belang kan zijn bij het invoeren van het nieuwe 

examenprogramma. De belangrijkste zijn op een rijtje gezet in Tabel 9.1. 

 

Tabel 9.1 Overzicht van websites 

www.betanova.nl Website over de invoering en de inhoud van de nieuwe 

examenprogramma's. 

www.betavak-nlt.nl Website voor het vak Natuur, Leven en Technologie 

(NLT). Deze site is opgezet door het Landelijk 

Coördinatiepunt NLT en is bestemd voor 

docenten, schoolleiders, decanen en leerlingen. U vindt 

er informatie over de ontwikkeling en invoering van 

NLT vanaf 2007, zoals officiële documenten, 

registratieformulieren en aankondigingen. 

www.biodoen.nl Biologie website voor het onderwijs. Bevat lesmateriaal 

over diverse onderwerpen op verschillende niveaus. 

www.biologieuitdeboeken.nl 

 

Leren uit boeken maakt plaats voor leren van 

beroepsbeoefenaren. Leerlingen uit de bovenbouw doen 

dit door vraaggesprekken met hen te houden en de 

resultaten (aan de klas) te presenteren. Deze website 

laat zien hoe het werkt. 

www.bioplek.org Biologiesite voor het voortgezet onderwijs met materiaal 

en informatieve animaties over diverse onderwerpen. 

www.cve.nl Officiële website van het College voor Examens met 

onder andere de syllabi en de centraal examens van de 

afgelopen jaren. 

www.gettingpractical.org.uk/m3-

4.php 

Deze site geeft toegang tot allerlei practica voor biologie, 

natuurkunde en scheikunde die handig zijn voor SE-

domeinen.  

www.nibi.nl Nederlands Instituut voor Biologie met onder andere 

lesmateriaal. 

www.nieuwebiologie.nl CVBO-website met onder andere de lesmodules 

ontwikkeld door de pilotscholen. 

www.nvon.nl Nederlandse vereniging voor onderwijs in 

natuurwetenschappen met nieuws, ideeën, lesmateriaal. 

www.praktijk.nu Natuurwetenschappelijk onderwijs en 

wetenschapscommunicatie met onder andere 

lesmaterialen. 

www.wetenschap24.nl Een website van VPRO met veel wetenschapsnieuws en 

adio-visueel materiaal. 
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9.4 Verkl aring voetnoten 
 

                                                           
1 Kuiper e.a., 2010 
2 Boersma e.a., 2010 
3 Biologische Raad v.d. KNAW, 2003 
4 Boersma e.a., 2010 
5 Zie hoofdstuk 2 
6 De handelingswerkwoorden staan beschreven in hoofdstuk 4.1. 
7 Een deel van het subdomein wordt alleen in SE getoetst. Zie hoofdstuk 4. 
8 Een deel van het subdomein wordt alleen in SE getoetst. Zie hoofdstuk 4. 
9 bijvoorbeeld via www.bioinformatics.org 
10 http://www.digischool.nl/nlt/indextoolbox.html 
11 http://www.slo.nl/downloads/.  
12 Beide zijn te vinden op www.betanova.nl. 
13 http://www.slo.nl/voortgezet/tweedefase/vakken/ANW/werkanders  
14 Zie bijvoorbeeld www.betapartners.nl of http://vo-ho.nl/. 
15 http://www.praktijk.nu/nl/home/Lesmateriaal/  
16 http://nibi.nl/pagina/leven-in-de-kas  
17 http://www.betanova.nl/lesmateriaal/  
18 http://www.betanova.nl/lesmateriaal/  
19 http://www.betapartners.nl  
20 http://vaklokaal-nlt.nl/?p=55  
21 http://www.dudocprogramma.nl/  
22 http://www.schoolexamensvo.nl/voor-docenten/leerdoel-toetsvorm/  
23 Zie http://www.ecent.nl/artikel/1191/Techniek+15%2B/view.do  
24 de havo-versie is te vinden op www.nieuwebiologie.nl, de vwo-versie op de eerste dvd van de 

CVBO (2009)  
25 Zie http://145.103.105.199/Techniek12/T12Home.html of Toolbox NLT (http://vaklokaal-

nlt.nl/?p=55). 
26 www.betanova.nl/lesmateriaal/  
27 www.betanova.nl/lesmateriaal/ 
28 http://www.nvon.nl/biologie/genetica  
29 http://www.betavak-nlt.nl  
30 http://www.ecent.nl/artikel/1595/Dynamiek+en+complexiteit+van+ecosystemen/view.do  
31 Van der Zande (2011), pag 14. Zie ook: 

www.ecent.nl/artikel/2281/Intu%C3%AFtie+als+basis+voor+rationeel+redeneren+/view.do  
32 http://www.betanova.nl/lesmateriaal/  
33 De havo-versie staat op www.nieuwebiologie.nl, de vwo-versie op 

www.betanova.nl/lesmateriaal/  
34 Olofsen e.a. (2012), te benaderen via www.nvon.nl/oordeelsvorming  
35 http://www.samenhangintweedefase.slo.nl/Havo/cenm/projectinfo/debat.doc/ 
36 Margadant- van Arcken en Van Kempen (1990), p. 160. 
37 Zie bijvoorbeeld: Marzano en Miedema (2005). 
38 Delhaas e.a. (1990). 
39 Zie voor een handleiding bij gebruik in de les: www.ecent.nl/servlet/supportBinaryFiles 
40 Janssen (2006), p.133. 
41 http://www.ecent.nl/artikel/1996/Ontwerpend+leren/view.do 
42 te vinden via www.betanova.nl of www.cito.nl  
43 www.betanova.nl/lesmateriaal/  
44 www.betanova.nl/lesmateriaal/ 
45 http://www.ecent.nl/artikel/1595/Dynamiek+en+complexiteit+van+ecosystemen/view.do 
46 Beide zijn te vinden via www.betanova.nl of www.cito.nl 
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47 http://www.schooltv.nl/docent/project/1983194/bio_bits_bovenbouw__evolutie 
48 www.betanova.nl/lesmateriaal/ 
49 www.betanova.nl/lesmateriaal/  
50 www.betanova.nl/lesmateriaal// 
51 te vinden via www.betanova.nl of www.cito.nl 
52 Zie ook de uitgebreidere beschrijving van systeemdenken: 

http://www.ecent.nl/artikel/1600/Systeemdenken/view.do 
53 Marie Christine Knippels heeft hiervoor de term ‘jojo-strategie’ geïntroduceerd, zie 

http://www.ecent.nl/artikel/1472/Jojo-en+in+genetica/view.do 
54 www.betanova.nl/lesmateriaal/ 
55 www.betanova.nl/lesmateriaal/ 
56 www.betanova.nl/lesmateriaal/ 
57 http://betavak-nlt.nl/les/modules_v/gecertificeerd/00028/  
58 te vinden via www.betanova.nl of www.cito.nl 
59 Het feit dat de modules uit de pilot deze grootste gemeenschappelijke deler hebben, betekent 

uiteraard niet dat dit voor elk lesmateriaal zou moeten gelden. 
60 http://www.slo.nl/downloads/lmp/BiologieHavo/Biologiemodulen/ 
61 te vinden op de eerste dvd van de CVBO (2009) 
62 http://www.slo.nl/downloads/lmp/BiologieHavo/ZAB/ 
63 http://www.schoolexamensvo.nl/voor-docenten/leerdoel-toetsvorm/  
64 Handreiking Algemene Natuurwetenschappen, 2007, SLO Enschede. 
65 http://www.slo.nl/downloads/lmp/BiologieHavo/Over_20evolutie/ 
66 www.praktijk.nu 
67 http://www.allesoverDNA.nl/onderwijs/reizende-DNA-labs.html 
68 http://www.schooltv.nl/docent/project/3454731/bio-bits-bovenbouw-stofwisseling/: 
69 www.genome.gov: 
70 www.betavak-nlt.nl. 
71 http://www.schooltv.nl/docent/project/2535106/sport-en-technologie/ 
72 www.praktijk.nu 
73 http://www.vcbio.science.ru.nl/virtuallessons/cellcycle/ 
74 http://www.nibi.nl/pagina/leven-in-de-kas 
75 http://www.betanova.nl/lesmateriaal/ 
76 http://www.schooltv.nl/docent/project/2876958/bio-bits-bovenbouw-ecologie/ 
77 www.nieuwebiologie.nl 
78 http://www.praktijk.nu/nl/home/Lesmateriaal/Lesmateriaal-downloaden/supervoedsel 
79 www.praktijk.nu/nl/home 
80 http://www.schooltv.nl/eigenwijzer/2157314/biologie/item/196283/gentechnologie/ 
81 http://www.vib.be/nl/biotech-basics/Pages/celdifferentiatie.aspx: 
82 http://www.hhmi.org/biointeractive/cancer/p53/03.html:  
83 http://www.allesoverDNA.nl: 
84 www.nieuwebiologie.nl 
85 www.praktijk.nu 
86 www.vanmoolenbroek.nl/gedragonline/ 
87 http://www.bioplek.org/kaarten/kaartengedrag.html 
88 http://www.bioplek.org/techniekkaartenbovenbouw/techniek141ethogram.html 
89 http://www.ethologie.nl/ 
90 http://www.biodoen.nl/biodoenLite.php?idOrder=04040100 
91 www.langlevedeliefde.nl 
92 http://www.hollanddoc.nl/kijk-luister/documentaire/b/Beperkt-Houdbaar.html 
93 www.sense.info 
94 http://www.vrijlekker.nl. 



 

 109 
 

                                                                                                                                                         
95 http://www.internetsoa.nl/ 
96 http://www.anticonceptievoorjou.nl  
97 http://www.lesgevenindeliefde.nl.  
98 http://www.youtube.com/watch?v=8HVAh_FGHks  
 
99 www.betavak-nlt.nl  
100 http://www.DNAlabs.nl/. 
101 www.praktijk.nu 
102 www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20080701_telomeren01 
103 www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20120401_downsyndroom01 
104 www.betanova.nl/lesmateriaal/ 
105 www.betanova.nl/lesmateriaal/  
106 www.praktijk.nu  
107 Olofsen e.a. (2012): p.33 
108 www.biodoen.nl/biodoenLite.php?idOrder=04040200 
109 http://www.bioplek.org/4havo/4havo_pract_voortpl.html  
110 http://player.omroep.nl/?aflID=10852946  

 
111 www.betanova.nl/lesmateriaal  
112 http://wnf.codenamefuture.nl/pagina.php?paginaid=19&parent_paginaid=11  
113 http://www.handleidingbiodiversiteitbrabant.nl/?page_id=417 
114 http://www.natuurbeheer.nu/  
115 http://www.ase.org.uk/search/?keywords=biodiversity 
116 http://www.Compendiumvoordeleefomgeving.nl: 
117 http://www.biodiversiteit.nl/  
118 www.betanova.nl/lesmateriaal/  
119 www.betavak-nlt.nl  
120 www.schooltv.nl/docent/project/2535106/sport-en-technologie/: 
121 http://betavak-nlt.nl/les/modules_v/gecertificeerd/Citius_Altius_Fortius/  
122 www.betavak-nlt.nl  
123 www.praktijk.nu/nl/home/Lesmateriaal/Lesmateriaal-downloaden/cahiers-bio-

wetenschappen-maatschappij  
124 www.breingeheimen.nl: 
125 http://player.omroep.nl/?aflID=8174157  
126 http://www.ted.com/talks/oliver_sacks_what_hallucination_reveals_about_our_minds.html  
127 http://www.ted.com/talks/pawan_sinha_on_how_brains_learn_to_see.html  

 
128 www.praktijk.nu 
129 http://nibi.nl/pagina/leven-in-de-kas  
130 http://www.slo.nl/downloads/lmp/Biologie_20modulen_20vwo/Zorg/  
131 http://www.betanova.nl/lesmateriaal/  
132 http://www.betanova.nl/lesmateriaal/  
133 te vinden op de eerste dvd van de CVBO (2009) 
134 www.vanmoolenbroek.nl/gedragonline/  
135 DVD met film- en lesmateriaal Auteur: Adri Kodde; Uitgeverij: MultiMedia Educatief 

Informatie akodde@home.nl 
136 www.praktijk.nu Jaar uitgave: 1999, herzien in 2004 
137 http://www.bioplek.org/kaarten/kaartengedrag.html  
138 http://www.bioplek.org/techniekkaartenbovenbouw/techniek141ethogram.html  
139 http://www.ethologie.nl/ 
140 http://www.gezond.amsterdam.nl/__news/1510/E%C3%A9n-op-de-tien-jongeren-heeft-

binnen-een-jaar-opnieuw-chlamydia;  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29220-16.html 
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141 http://www.betanova.nl/lesmateriaal/  
142 http://www.biodoen.nl/biodoenLite.php?idOrder=04040100 
143 www.langlevedeliefde.nl  
144 http://www.hollanddoc.nl/kijk-luister/documentaire/b/Beperkt-Houdbaar.html 
145 www.sense.info  
146 http://www.vrijlekker.nl. 
147 http://www.internetsoa.nl/  
148 http://www.anticonceptievoorjou.nl/  
149 http://www.lesgevenindeliefde.nl/  
150 http://www.youtube.com/watch?v=8HVAh_FGHks  
 
151 http://oud.nibi.nl/nibidvd/Pagina%27s/Modules/Vwo/Celdeling%20en%20DNA.html 
152 www.betavak-nlt.nl  
153 http://www.DNAlabs.nl/. 
154 http://www.forensischinstituut.nl  

 
155 http://oud.nibi.nl/nibidvd/Pagina%27s/Modules/Vwo/Celdeling%20en%20DNA.html  
156 www.praktijk.nu  
157 www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20080701_telomeren01  
158 www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20120401_downsyndroom01  
159 Film te zien via 

http://www.wehi.edu.au/education/wehitv/apoptosis_and_signal_transduction/ of op Youtube 

http://www.youtube.com/watch?v=9KTDz-ZisZ0&feature=related 
160 http://www.betanova.nl/lesmateriaal/ 
161 http://www.betanova.nl/lesmateriaal/ 
162 http://www.handleidingbiodiversiteitbrabant.nl/?page_id=417 
163 http://www.natuurbeheer.nu/  
164 http://www.ase.org.uk/search/?keywords=biodiversity 
165 http://www.Compendiumvoordeleefomgeving.nl: 
166 http://www.biodiversiteit.nl: 
167 www.betanova.nl/lesmateriaal  
168 www.praktijk.nu  
169 www.schooltv.nl/docent/project/1983194/bio_bits_bovenbouw__evolutie  
170 http://www.ecent.nl/zoeken/search.do?queryString=evolutie  
171 http://toetswijzer.kennisnet.nl/html/toetsenopschool/toetsenopschool.shtm 
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Bijlage 1  
 

 

 

 

 

Vergelijking examenprogramma havo 2007 en 2013 
 

De subdomeinen in cursief worden alleen in het SE getoetst. 

havo 2013 (nieuw) vwo 2007 (vigerend) 

Subdomein B1: Eiwitsynthese 

17. De kandidaat kan met behulp van de 

concepten DNA en eiwitsynthese ten minste in 

contexten op het gebied van gezondheid en 

voedselproductie verklaren op welke wijze 

bouwstoffen van de cel worden gevormd. 

 

Subdomein B2: Stofwisseling van de cel 
18. De kandidaat kan met behulp van de 

concepten homeostase, transport, assimilatie 

en dissimilatie ten minste in contexten op het 

gebied van gezondheid en voeding verklaren 

op welke wijze de stofwisseling van cellen van 

prokaryoten en eukaryoten verloopt. 

Subdomein B2: Cellen van planten en 

dieren 

13. De kandidaat kan cellen en delen van cellen 

herkennen en de functies benoemen, en daarbij 

de relatie leggen met hogere 

organisatieniveaus.  

Subdomein D2: Stofwisseling van cellen 

18. De kandidaat kan verschillende assimilatie-

en dissimilatieprocessen onderscheiden en in 

verband brengen met verschillende 

organisatieniveaus, kan aangeven welke 

factoren daarop van invloed zijn, en kan de 

toepassing in biotechnologie bespreken. 

Subdomein B3: Stofwisseling van het 
organisme 

19. De kandidaat kan met behulp van de 

concepten orgaan, fotosynthese, ademhaling, 

vertering, uitscheiding en transport ten minste 

in contexten op het gebied van gezondheid en 

voedselproductie benoemen op welke wijze de 

stofwisseling van organismen verloopt en 

benoemen op welke wijze stoornissen daarin 

kunnen ontstaan en op welke wijze deze 

kunnen worden aangepakt. 

Subdomein D3: Stofwisseling van de mens 

19. De kandidaat kan aangeven hoe organen, 

weefsels en cellen van de mens betrokken zijn 

bij opname, verwerking, transport, opslag en 

uitscheiding van stoffen, en factoren bespreken 

die hierop van invloed kunnen zijn. 

Subdomein B4: Zelfregulatie van het 
organisme 

20. De kandidaat kan met behulp van de 

concepten homeostase, hormonale regulatie en 

neurale regulatie ten minste in contexten op het 

gebied van sport en voeding verklaren op 

welke wijze eukaryoten zichzelf reguleren. 

Subdomein E4: Homeostase bij de mens 

23. De kandidaat kan uitleggen hoe zintuigen, 

spieren en klieren, zenuwstelsel en 

hormoonstelsel betrokken zijn bij het 

functioneren van het lichaam, aangepast aan 

de omgeving. 
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Subdomein B5: Afweer van het organisme 

21. De kandidaat kan met behulp van het 

concept afweer ten minste in contexten op het 

gebied van gezondheidszorg en 

voedselproductie benoemen op welke wijze 

eukaryoten zich te weer stellen tegen andere 

organismen, virussen en allergenen en welke 

problemen daarbij kunnen ontstaan. 

Subdomein E5: Huid en immuniteit 

24. De kandidaat kan uitleggen hoe de huid en 

het immuunsysteem bijdragen aan het 

handhaven van het dynamisch evenwicht in het 

inwendig milieu. 

Subdomein B6: Beweging van het 

organisme 

22. De kandidaat kan met behulp van de 

concepten beweging, neurale regulatie en 

waarneming ten minste in contexten op het 

gebied van gezondheid en sport verklaren op 

welke wijze mens en dier bewegen en op welke 

wijze dit kan worden geoptimaliseerd. 

 

Subdomein B7: Waarneming door het 
organisme 

23. De kandidaat kan met behulp van de 

concepten orgaan, waarneming en neurale 

regulatie ten minste in contexten op het gebied 

van gezondheid en sport verklaren op welke 

wijze organismen waarnemen. 

 

Subdomein B8: Regulatie van ecosystemen
24. De kandidaat kan met behulp van de 

concepten energiestroom, kringloop, dynamiek 

en evenwicht ten minste in contexten op het 

gebied van duurzaamheid verklaren op welke 

wijze ecosystemen zichzelf reguleren en kan 

beargumenteren met welke maatregelen de 

mens zelfregulatie van ecosystemen en het 

systeem Aarde kan beïnvloeden. 

Subdomein D1: Energiestromen en 

kringlopen 

17. De kandidaat kan energiestromen en 

kringlopen van stoffen in een ecosysteem 

beschrijven, kan aangeven welke factoren 

daarop van invloed zijn en wat oorzaken en 

gevolgen zijn van verstoring. 

Subdomein C1: Zelforganisatie van cellen 

25. De kandidaat kan met behulp van de 

concepten genexpressie en celdifferentiatie ten 

minste in contexten op het gebied van energie 

en gezondheid benoemen op welke wijze de 

ontwikkeling van cellen verloopt. 

 

Subdomein C2: Zelforganisatie van het 

organisme 

26. De kandidaat kan met behulp van het 

concept levenscyclus ten minste in contexten 

op het gebied van gezondheid en 

voedselproductie benoemen op welke wijze de 

ontwikkeling van organismen verloopt en 

verklaren op welke 

wijze verstoringen van de ontwikkeling 

ontstaan, kunnen worden voorkomen en 

worden aangepakt. 
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Subdomein C3: Zelforganisatie van 

ecosystemen 

27. De kandidaat kan met behulp van de 

concepten dynamiek en evenwicht ten minste 

in contexten op het gebied van duurzaamheid 

en wereldbeeld benoemen op welke wijze 

ecosystemen zich kunnen ontwikkelen en 

beargumenteren met welke maatregelen de 

mens de zelforganisatie van ecosystemen 

beïnvloedt. 

Subdomein E1: Dynamiek in ecosystemen 

20. De kandidaat kan uitleggen hoe een 

ecosysteem zich kan handhaven en 

ontwikkelen, en welke verstoringen daarbij 

kunnen plaatsvinden. 

Subdomein D1: Moleculaire interactie 

28. De kandidaat kan met behulp van de 

concepten genregulatie en interactie met 

(a)biotische factoren ten minste in contexten op 

het gebied van gezondheid en 

voedselproductie benoemen op welke wijze de 

moleculaire regulatie plaatsvindt. 

 

Subdomein D2: Gedrag en interactie 

29. De kandidaat kan met behulp van de 

concepten gedrag en interactie met (a)biotische 

factoren ten minste in contexten op het gebied 

van communicatie, gezondheid en veiligheid 

verklaren op welke wijze gedrag van 

organismen en populaties ontstaat en 

benoemen wat de functie daarvan is. 

Subdomein E3: Gedrag van mens en dier 
22. De kandidaat heeft inzicht in de organisatie, 

ontwikkeling en functie van gedrag, en kent 

methoden die bij gedragsonderzoek gebruikt 

worden. 

Subdomein D3: Seksualiteit 

30. De kandidaat kan met behulp van de 

concepten gedrag en interactie met (a)biotische 

factoren ten minste in contexten op het gebied 

van gezondheid en communicatie 

beargumenteren op welke wijze vraagstukken 

met betrekking tot seksualiteit van de mens 

kunnen worden benaderd. 

 

Subdomein D4: Interactie in ecosystemen 

31. De kandidaat kan met behulp van de 

concepten voedselrelatie en interactie met 

(a)biotische factoren ten minste in contexten op 

het gebied van duurzaamheid en 

voedselproductie benoemen welke relaties 

tussen populaties in ecosystemen bestaan en 

beargumenteren op welke wijze vraagstukken 

die daar betrekking op hebben, kunnen worden 

benaderd. 

Subdomein B1: Organismen in relatie tot 
elkaar en hun omgeving 

12. De kandidaat kan de betekenis en 

onderlinge wisselwerking van abiotische en 

biotische factoren in een beschreven 

ecosysteem aangeven en uitleggen. 

Subdomein E1: DNA-replicatie 

32. De kandidaat kan met behulp van het 

concept DNA-replicatie ten minste in contexten 

op het gebied van veiligheid en gezondheid 

benoemen op welke wijze erfelijk materiaal 

wordt gereproduceerd. 
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Subdomein E2: Levenscyclus van de cel 

33. De kandidaat kan met behulp van het 

concept celcyclus ten minste in contexten op 

het gebied van energie, gezondheid en 

voedselproductie benoemen op welke wijze 

reproductie van cellen verloopt. 

Subdomein C3: Deling en ontwikkeling van 

cellen 

16. De kandidaat kent de levenscyclus van de 

cel en de invloed van het milieu daarop en kan 

daarbij een relatie leggen met andere 

organisatieniveaus. 

Subdomein E3: Voortplanting van het 

organisme 

34. De kandidaat kan met behulp van het 

concept voortplanting ten minste in contexten 

op het gebied van gezondheid en 

voedselproductie verklaren op welke wijze de 

reproductie van eukaryoten en prokaryoten 

verloopt. 

Subdomein C2: Voortplanting en 

ontwikkeling van de mens 

15. De kandidaat kent de feiten van de 

menselijke voortplanting en ontwikkeling, kent 

de anticonceptiemethoden, en kan een 

beargumenteerde mening geven over de 

betekenis van seksualiteit op biologisch, 

medisch, maatschappelijk en persoonlijk vlak. 

Subdomein E4: Erfelijke eigenschap 

35. De kandidaat kan met behulp van het 

concept erfelijke eigenschap ten minste in 

contexten op het gebied van veiligheid en 

voedselproductie verklaren op welke wijze 

eigenschappen worden overgedragen bij 

eukaryoten en prokaryoten. 

Subdomein C1: Erfelijkheid 

14. De kandidaat kan erfelijkheid op 

organismeniveau verklaren door het beschrijven 

van erfelijkheidsprocessen op lagere 

organisatieniveaus en kan het ingrijpen van de 

mens in erfelijkheidsprocessen bediscussiëren.

Subdomein F1: Selectie 

36. De kandidaat kan met behulp van de 

concepten DNA, mutatie, recombinatie en 

variatie ten minste in contexten op het gebied 

van gezondheid en voedselproductie verklaren 

op welke wijze variatie in populaties tot stand 

komt. 

Subdomein E2: Ontstaan en handhaven van
verscheidenheid 

21. De kandidaat kan de betekenis van 

verscheidenheid in een populatie aangeven en 

opvattingen weergeven over het ontstaan 

daarvan. 

Subdomein F2: Soortvorming 

37. De kandidaat kan met behulp van de 

concepten populatie, variatie, selectie en 

soortvorming ten minste in contexten op het 

gebied van gezondheid en wereldbeeld  

verklaren op welke wijze nieuwe soorten 

kunnen ontstaan. 

 

Subdomein F3: Biodiversiteit 

38. De kandidaat kan met behulp van het 

concept biodiversiteit ten minste in contexten 

op het gebied van duurzaamheid benoemen op 

welke wijze de diversiteit van populaties en 

ecosystemen binnen het systeem Aarde 

varieert. 

 

 

Totaal 21 eindtermen, waarvan 13 (62%) in CE

en 9 in SE 

 

Totaal 13 eindtermen, waarvan 8 in CE (62%) 

en 5 in SE
 

Uit Syllabus biologie havo centraal examen 2015  
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Vergelijking examenprogramma vwo 2007 en 2013 
 
De subdomeinen in cursief worden alleen in het SE getoetst. 
 
vwo 2013 (nieuw) vwo 2007 (vigerend) 

Subdomein B1: Eiwitsynthese 
17. De kandidaat kan met behulp van de 
concepten DNA en eiwitsynthese ten minste in 
contexten op het gebied van gezondheid en 
voedselproductie verklaren op welke wijze 
zelfregulatie op moleculair niveau plaatsvindt. 

Subdomein D5: Eiwitsynthese en 
biotechnologie 
18. De kandidaat kan uitleggen hoe onder 
andere DNA en RNA betrokken zijn bij de 
eiwitsynthese, heeft inzicht in de werking van 
enzymen en factoren die enzymwerking 
beïnvloeden en kan een relatie leggen tussen 
deze processen en erfelijkheid. 

Subdomein B2: Stofwisseling van de cel 
18. De kandidaat kan met behulp van de 
concepten homeostase, transport, assimilatie 
en dissimilatie ten minste in contexten op het 
gebied van gezondheid en voeding verklaren 
op welke wijze de stofwisseling van cellen van 
prokaryoten en eukaryoten verloopt. 

Subdomein D4: Celprocessen 
17. De kandidaat kan verschillende 
celprocessen, onder andere assimilatie- en 
dissimilatieprocessen, onderscheiden en in 
verband brengen met verschillende 
organisatieniveaus, en aangeven welke 
factoren daarop van invloed zijn. 

 Subdomein D2: Metabolisme van planten 
15. De kandidaat kan aangeven hoe organen, 
weefsels en cellen van planten betrokken zijn 
bij opname, verwerking, transport en opslag 
van stoffen, en factoren bespreken die daarop 
van invloed zijn. 

Subdomein B3: Stofwisseling van het 
organisme 
19. De kandidaat kan met behulp van de 
concepten orgaan, fotosynthese, ademhaling, 
vertering, uitscheiding en transport ten minste 
in contexten op het gebied van gezondheid en 
voedselproductie verklaren op welke wijze de 
stofwisseling van organismen verloopt en 
beargumenteren op welke wijze stoornissen 
daarin kunnen ontstaan en op welke wijze deze 
kunnen worden aangepakt. 

Subdomein D3: Metabolisme van de mens 
16. De kandidaat kan aangeven hoe organen, 
weefsels en cellen van de mens betrokken zijn 
bij opname, verwerking, transport, opslag en 
uitscheiding van stoffen, heeft inzicht in de 
moleculaire processen die daarbij een rol 
spelen en kan factoren bespreken die hierop 
van invloed kunnen zijn. 

Subdomein B4: Zelfregulatie van het 
organisme 
20. De kandidaat kan met behulp van de 
concepten homeostase, hormonale regulatie en 
neurale regulatie ten minste in contexten op het 
gebied van sport en voeding verklaren op welke 
wijze zelfregulatie bij eukaryoten verloopt en 
beargumenteren op welke wijze daarin 
stoornissen kunnen ontstaan en op welke wijze 
deze kunnen worden aangepakt. 

Subdomein E4: Homeostase bij de mens 
22. De kandidaat kan uitleggen hoe zintuigen, 
spieren en klieren, zenuwstelsel en 
hormoonstelsel betrokken zijn bij het 
functioneren van het lichaam -aangepast aan 
de omgeving- en daarbij verbanden leggen 
tussen de verschillende organisatieniveaus. 
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Subdomein B5: Afweer van het organisme 
21. De kandidaat kan met behulp van het 
concept afweer ten minste in contexten op het 
gebied van gezondheidszorg en 
voedselproductie benoemen op welke wijze 
organismen zich te weer stellen tegen andere 
organismen, virussen en allergenen en 
beargumenteren welke problemen daarbij 
kunnen optreden en op welke wijze deze 
kunnen worden aangepakt. 

Subdomein E5: Bescherming van het 
interne milieu 
23. De kandidaat kan uitleggen hoe de huid en 
het immuunsysteem bijdragen aan het 
handhaven van het dynamisch evenwicht in het 
inwendig milieu. 

Subdomein B6: Beweging van het 
organisme 
22. De kandidaat kan met behulp van de 
concepten beweging, neurale regulatie en 
waarneming ten minste in contexten op het 
gebied van gezondheid en sport verklaren op 
welke wijze mens en dier bewegen en op welke 
wijze dit kan worden geoptimaliseerd. 

 

Subdomein B7: Waarneming door het 
organisme 
23. De kandidaat kan met behulp van de 
concepten orgaan, waarneming en neurale 
regulatie ten minste in contexten op het gebied 
van gezondheid en sport verklaren op welke 
wijze organismen waarnemen. 

 

Subdomein B8: Regulatie van ecosystemen
24. De kandidaat kan met behulp van de 
concepten energiestroom, kringloop, dynamiek 
en evenwicht ten minste in contexten op het 
gebied van duurzaamheid verklaren op welke 
wijze ecosystemen zichzelf reguleren; de 
kandidaat kan beargumenteren welke effecten 
op kunnen treden als zelfregulatie van 
ecosystemen en het systeem Aarde wordt 
verstoord, en kan beargumenteren met welke 
maatregelen de mens zelfregulatie van 
ecosystemen en het systeem Aarde kan 
beïnvloeden. 

Subdomein D1: Energiestromen en 
kringlopen 
14. De kandidaat kan energiestromen en 
kringlopen van stoffen in een ecosysteem 
beschrijven, en kan aangeven welke factoren 
daarop van invloed zijn en wat oorzaken en 
gevolgen zijn van verstoring. 

Subdomein C1: Zelforganisatie van cellen 
25. De kandidaat kan met behulp van de 
concepten genexpressie en celdifferentiatie ten 
minste in contexten op het gebied van 
gezondheid en voedselproductie benoemen op 
welke wijze de ontwikkeling van cellen verloopt 
en beargumenteren op welke wijze stoornissen 
in de ontwikkeling kunnen ontstaan en worden 
aangepakt. 

Subdomein B2: Structuren van cellen 
10. De kandidaat kan cellen en delen van cellen 
herkennen en de functies benoemen, en daarbij 
de relatie leggen met hogere en lagere 
organisatieniveaus. 
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Subdomein C2: Zelforganisatie van het 
organisme 
26. De kandidaat kan met behulp van het 
concept levenscyclus ten minste in contexten 
op het gebied van gezondheid en 
voedselproductie benoemen op welke wijze de 
ontwikkeling van organismen verloopt, 
verklaren op welke wijze verstoringen van de 
ontwikkeling ontstaan en beargumenteren op 
welke wijze deze kunnen worden voorkomen of 
worden aangepakt. 

 

Subdomein C3: Zelforganisatie van 
ecosystemen 
27. De kandidaat kan met behulp van de 
concepten dynamiek en evenwicht ten minste 
in contexten op het gebied van duurzaamheid 
en wereldbeeld benoemen op welke wijze 
ecosystemen zich kunnen ontwikkelen en 
beargumenteren met welke maatregelen de 
mens de zelforganisatie van ecosystemen en 
het systeem Aarde beïnvloedt. 

Subdomein E1: Dynamiek in ecosystemen 
19. De kandidaat kan uitleggen hoe 
ecosystemen zich kunnen handhaven en 
ontwikkelen, en welke verstoringen daarbij 
kunnen plaatsvinden. 

Subdomein D1: Moleculaire interactie 
28. De kandidaat kan met behulp van de 
concepten genregulatie en interactie met 
(a)biotische factoren ten minste in contexten op 
het gebied van gezondheid en 
voedselproductie verklaren op welke wijze de 
moleculaire regulatie plaatsvindt. 

 

Subdomein D2: Cellulaire interactie 
29. De kandidaat kan met behulp van de 
concepten celcommunicatie en interactie met 
(a)biotische factoren ten minste in contexten op 
het gebied van gezondheid de wijze waarop 
cellulaire interactie verloopt benoemen. 

 

Subdomein D3: Gedrag en interactie 
30. De kandidaat kan met behulp van de 
concepten gedrag en interactie met (a)biotische 
factoren ten minste in contexten op het gebied 
van communicatie, gezondheid en veiligheid 
verklaren op welke wijze gedrag van 
organismen en populaties ontstaat, benoemen 
wat de functie van het gedrag is en benoemen 
op welke wijze het zich ontwikkelt. 

Subdomein E3: Ethologie 
21. De kandidaat heeft inzicht in de organisatie, 
ontwikkeling en functie van gedrag, en kent 
methoden die bij gedragsonderzoek gebruikt 
worden. 

Subdomein D4: Seksualiteit 
31. De kandidaat kan met behulp van de 
concepten gedrag en interactie met (a)biotische 
factoren ten minste in contexten op het gebied 
van gezondheid en communicatie 
beargumenteren op welke wijze vraagstukken 
met betrekking tot seksualiteit van de mens 
kunnen worden benaderd. 
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Subdomein D5: Interactie in ecosystemen 
32. De kandidaat kan met behulp van de 
concepten voedselrelatie en interactie met 
(a)biotische factoren ten minste in contexten op 
het gebied van duurzaamheid en 
voedselproductie benoemen welke relaties 
tussen populaties en ecosystemen bestaan en 
beargumenteren op welke wijze vraagstukken 
die daar betrekking op hebben, kunnen worden 
benaderd. 

Subdomein B1: Structuren van 
ecosystemen 
9. De kandidaat kan de betekenis en onderlinge 
wisselwerking van abiotische en biotische 
factoren, waardoor de diversiteit tussen en 
binnen ecosystemen wordt bepaald, aangeven 
en uitleggen. 

Subdomein E1: DNA-replicatie 
33. De kandidaat kan met behulp van het 
concept DNA-replicatie ten minste in contexten 
op het gebied van veiligheid en gezondheid 
benoemen op welke wijze erfelijke materiaal 
wordt gereproduceerd. 

 

Subdomein E2: Levenscyclus van de cel 
34. De kandidaat kan met behulp van het 
concept celcyclus ten minste in contexten op 
het gebied van energie, gezondheid en 
voedselproductie benoemen op welke wijze 
reproductie van cellen verloopt en 
beargumenteren op welke wijze daarbij 
optredende verstoringen kunnen worden 
voorkomen of aangepakt. 

Subdomein C3: Levenscyclus van cellen 
13. De kandidaat kent de celcyclus en de 
invloeden uit het interne en externe milieu op 
de celcyclus, en kan daarbij een relatie leggen 
met andere organisatieniveaus. 

Subdomein E3: Reproductie van het 
organisme 
35. De kandidaat kan met behulp van de 
concepten voortplanting en erfelijke eigenschap 
ten minste in contexten op het gebied van 
energie, gezondheid en voedselproductie 
verklaren op welke wijze eigenschappen 
worden overgedragen en benoemen op welke 
wijze de reproductie van eukaryoten en 
prokaryoten verloopt. 

Subdomein C2: Levenscyclus van de mens 
12. De kandidaat kent de feiten van de 
menselijke voortplanting en ontwikkeling en de 
hormonale regeling hiervan, kent de methoden 
van anticonceptie, en kan een 
beargumenteerde mening geven over de 
betekenis van seksualiteit op biologisch, 
medisch, maatschappelijk en persoonlijk vlak. 
Subdomein C1: Erfelijkheid 
11. De kandidaat kan erfelijkheid op 
organismeniveau verklaren door het 
beschrijven van erfelijkheidsprocessen op 
lagere organisatieniveaus en kan het ingrijpen 
door de mens in erfelijkheidsprocessen 
bediscussiëren

Subdomein F1: Selectie 
36. De kandidaat kan met behulp van de 
concepten DNA, mutatie, genetische variatie, 
recombinatie en populatie ten minste in 
contexten op het gebied van gezondheid en 
voedselproductie verklaren op welke wijze 
variatie in populaties tot stand komt. 

 

Subdomein F2: Soortvorming 
37. De kandidaat kan met behulp van de 
concepten populatie, variatie, selectie en 
soortvorming ten minste in contexten op het 
gebied van gezondheid en wereldbeeld 
verklaren op welke wijze nieuwe soorten 
kunnen ontstaan. 

Subdomein E2: Ontstaan en handhaving 
van verscheidenheid 
20. De kandidaat kan de betekenis van 
verscheidenheid in een populatie, onder andere 
op genniveau, aangeven, en opvattingen 
weergeven over het ontstaan daarvan. 



 121 

Subdomein F3: Biodiversiteit 
38. De kandidaat kan met behulp van het 
concept biodiversiteit ten minste in contexten 
op het gebied van duurzaamheid en 
wereldbeeld veranderingen in 
diversiteit van populaties en ecosystemen 
binnen het systeem Aarde verklaren en 
beargumenteren op welke wijze deze 
veranderingen beïnvloed worden. 

 

Subdomein F4: Ontstaan van het leven 
39. De kandidaat kan met behulp van het 
concept ontstaan van het leven ten minste in 
contexten op het gebied van wereldbeeld 
benoemen met behulp van welke theorie het 
voorkomen van leven op Aarde wordt 
verklaard. 

 

 
Totaal 23 eindtermen, waarvan 14 (61%) in CE
en 9 in SE 

 
Totaal 15 eindtermen, waarvan 9 in CE (60%) 
en 6 in SE 

 
Uit Syllabus biologie vwo centraal examen 2016 
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Bijlage 2 Voorbeeld PTA 
 

Het onderstaande PTA is als voorbeeld met toestemming overgenomen van de sectie biologie van het Coornhert Gymnasium in Gouda. 

 

Biologie (120 slu)     0% in klas 4 
        

 Programma van Toetsing (PT)  
  
 
 Leerstof  

    
Slu Toetsing 

soort 
toets 

toets duur periode weging cijfer herkansen 
PT-code   ja/nee 

PO ethologie 20 p in lessen P1: 401 
    

2  nee 

Deel 1 hfdst. 1 en 2 (t/m par. 3)  14 D1 1 ku E1: 402  5  nee 
PO microscopie  4 P  in lessen  P1: 403  1  nee 
PO poster soa & presentatie 8 p in lessen P2 : 404 

in de les 
1  nee 

Deel 1 hfdst. 1, 2 en 5 25 A1 1 ku E2: 405 10  nee 
Webquest 5 p in lessen P3: 406 1  nee 

Deel 1 hfdst. 3 en 7 22 A2 1 ku E3: 407 10  nee 
Deel 1 hfdst. 4 en 6 22 A3 1 ku E4: 408 10  nee 
Het eindcijfer klas 4 telt niet mee in het SE-cijfer klas 6 

   

Toelichting:        

Voor elke toets moet je de hoofdstukken leren, uitgevoerde practica en leertaken (zie studiewijzer) bestuderen, passende onderdelen van BINAS doornemen en de uitgereikte 
stencils bestuderen. 
  
Methode: Nectar, deel1 (Noordhoff).  
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Biologie (200 slu)     0% in klas 5 
        

PT           
           Domein 

      
Leerstof Slu Toetsing 

  soort 
toets 

toets duur periode weging cijfer herkansen 
PTA-code ja/nee 

x PO oncologie 15 p - P1:501 5  nee 
x Biologie deel 1, hfdst. 4, 6, 7, 8 en 9 35 A1 1 ku E1:502 20  nee 
x Biologie deel 1, hfdst. 9, 10 en 11  25 A2 1 ku  P2:503  20  nee 
x Biologie deel 2, hfdst. 14 en 15  25 D3 1 ku  E2:504 5  nee  
x PO inspanningsfysiologie  10 p - P2:505 5  nee 
x Biologie deel 2, hfdst. 14, 15, 16 en 19 25 A3 1 ku P3:506 15  nee 
x Biologie deel 2, hfdst. 17 en 18 

 
30 A4 1ku E3:507 15  nee 

x PO ecologie 10 p - P4:508 5   nee 

x Biologie deel 1, hfdst. 1 
Biologie deel 2, hfdst. 12 en 13  
Module Natuur Dichterbij 

25 A5 1 ku E4:509 10  nee 

Het gemiddelde PO-cijfer klas 5 telt voor 10% mee in het SE-cijfer klas 6     

 Toelichting 
x : Elk hoofdstuk heeft onderdelen uit de verschillende domeinen. 
Voor elke toets leren: hoofdstukken, gemaakte vragen, practica en leertaken (zie studiewijzer), uitgereikte stencils.  

Passende delen van Binas doornemen, oefenvragen It’s. 

Methode: Nectar, deel 1 en deel 2 (Noordhoff) 
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Biologie (160 slu)                                                                                                             100% in klas 6
        

 PTA 
 
     domein  

Leerstof Slu Toetsing 
  soort toets toets duur Periode weging cijfer herkansen 

PTA-code ja/nee 

x Gemiddelde PO-cijfer klas 5  
(afgerond op 1 decimaal) 

- - - 510 10  - 

x Zie onder 
toelichting 

Praktische opdracht Evolutie  
(incl. excursie Naturalis) 

10 p - M1: 601 5  nee 

x deel 1: hfdst. 2, 3, 4, 6.2, 7, 8  45 A1 1,5 ku E1: 602 30  ja 
deel 2: hfdst. 12 
deel 3: hfdst. 20, 21, 22 

x deel 1: hfdst. 2  40 A2 1,5 ku E2: 603 20  nee 
deel 2: hfdst. 13 
deel 3: hfdst. 23, 24, 25 + module 
Planten 

x deel 1: hfdst. 1, 5, 6, 9, 10, 11  50 A3 1,5 ku E3: 604 35  ja 
deel 2: hfdst. 14 t/m 19 
deel 3: hfdst. 20, 21, 22, 26 + module 
Spieren 
Herhalingsopdrachten (contexten) 

x Voorbereiden examen:  
opgaven Examenbundel, bestuderen 
Samengevat & Binas  

15 - - - -  - 

Het gemiddelde van de PO’s klas 5 telt voor 10% mee in het SE-cijfer klas 6 
  

 Toelichting        

x: Elk hoofdstuk heeft onderdelen uit de verschillende domeinen.  

Voor elke toets leren: hoofdstukken, vragen, practica, leertaken en uitgereikte stencils.     

Passende delen van BINAS doornemen. Passende onderwerpen uit de examenbundel maken (zie studiewijzer)   

Methode: Nectar, biologie deel 1 t/m 3 (Noordhoff)      
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