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Leerweg: Basisberoepsgerichte Leerweg Klas: 3    

Vak: Biologie Methode: Biologie voor Jou 

Toetsnr Wat moet je voor de toetsing doen? 
Examen- 

Eenheden * 
Soort + 

tijd 
Herkans-

baar? 
Weging SE? 

3.1.1 
 

Praktijkopdracht Microscoop 
Thema 1 Organen en Cellen 
Basisstof 3 

Je: 

 maakt een microscooppreparaat van een plant, krijgt dat loepzuiver voor de lens en maakt daar een 

tekening van volgens de tekenregels 

 kent de regels voor het werken met de microscoop 

 kan zelfstandig een goed preparaat maken met waterpest 

 kan het preparaat op de grootste vergroting scherp krijgen (400x) 

 kan een tekening maken conform de tekenregels 

 kent de regels voor het opruimen 

 
 

 
BI/K/1 
BI/K/2 
BI/K/3 
BI/K/4 

Praktisch 
40 minuten 

Nee 1x Nee 

3.1.2 

Excursie Corpus ‘reis door de mens’ 

Je: 

 gaat met andere leerlingen van de 3e klas met biologie naar Corpus (Oegstgeest) 

 gedraagt zich als gast in de bus en in Corpus 

 krijgt een audio-tour in groepjes van max. 15 met docent door Corpus 

 krijgt aan het einde van de ‘reis door de mens’ opdrachten van de docent 

 maakt de opdrachten in het interactieve gedeelte van Corpus 

 levert de opdrachten in bij de docent 

 

 
BI/K/1 
BI/K/2 
BI/K/3 
BI/K/4 
BI/K/8 
BI/K/9 

BI/K/10 
BI/K/11 
BI/K/12 

Excursie 
dagdeel 

Nee 1x Nee 

3.1.3 
 

Repetitie Thema 1 Organen en Cellen Basisstof 1 t/m 5 en Thema 2 Voortplanting Basisstof  1 t/m 10 
 
Thema 1 Organen en Cellen  
Basisstof 1 t/m 5 
 
Je:  
 

 kent de basisstoffen van dit thema: de feiten, de begrippen, de schema’s en de tekeningen 

 kent de levensverschijnselen 

 kent de levenscyclus met zijn levensfasen 

 
BI/K/1 
BI/K/2 
BI/K/3 
BI/K/4 

BI/K/12 
Schriftelijk 
80 minuten 

Ja 1x Ja 
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 weet wat organen zijn en kan verschillende organen benoemen 

 weet wat een orgaanstelsel is en kan deze benoemen 

 weet wat weefsels zijn en kan verschillende weefsels herkennen 

 weet wat cellen zijn 

 kent de onderdelen met zijn functies van de microscoop  

 weet wat een preparaat is 

 kent het verschil tussen een natuurgetrouwe en schematische tekening 

 kent het verschil tussen een dwars- en lengtedoorsnede 

 kent de onderdelen met hun functies van plantaardige cellen 

 kent de onderdelen met hun functies van dierlijke cellen 

 kent de stappen van de celdeling 

 kent het doel van gewone celdeling (mitose) 

 weet hoe je een biologisch onderzoek opzet en uitvoert 

 kent de termen probleemstelling, onderzoeksvraag, verwachting, werkplan, waarnemingen, 

resultaten en conclusies 

 

Thema 2 Voortplanting  

Basisstof  1 t/m 10 

 

Je: 
 kent de basisstoffen van dit thema: de feiten, de begrippen, de schema’s en de tekeningen 

 kent de termen bevruchting, geslachtscellen, geslachtelijke voortplanting 

 kent gewone celdeling (mitose) en speciale celdeling (meiose) 

 kent primaire en secundaire geslachtskenmerken 

 kent de onderdelen en functies van het voortplantingsstelsel van de man 

 weet waar sperma ontstaat en waaruit sperma bestaat 

 weet wat geslachtsgemeenschap is 

 weet wat een zaadlozing is 

 weet wat besnijden is en waarom dit gebeurt 

 kent de onderdelen en functies van het voortplantingsstelsel van de vrouw 

 weet waar en hoe eicellen worden gemaakt 

 kent begrippen eisprong / ovulatie 

 weet dat hygiëne belangrijk is 

 weet hoe de menstruatiecyclus werkt 

 kent begrippen menstruatie / ongesteld zijn 

 weet waar en wanneer bevruchting plaats kan vinden 

 weet dat uit bevruchte eicel een embryo ontstaat 

 weet wat innesteling is 

 kent begrippen over tijd en zwangerschapstest 
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 kent de onderdelen van het embryo in de baarmoeder en de functies 

 weet hoe moeder en embryo stoffen uitwisselen en welke 

 weet dat een 3 maanden oud embryo een foetus wordt genoemd 

 kent de stappen van de geboorte 

 kent de levenscyclus met levensfasen van de mens 

 kent het verschil tussen lichamelijke en geestelijke veranderingen 

 kent de ziekteverschijnselen van een aantal soa’s 

 weet wat je moet doen als je een soa vermoedt 

 kent de termen aids, hiv, seropositief 

 weet dat alleen een (vrouwen)condoom helpt tegen soa-besmetting 

 kent de werking en voor- en nadelen van voorbehoedsmiddelen 

 

 

 
Einde rapportperiode 1. 

 

 
    

3.2.1 

Werkstuk Voortplanting 
 
Je :  

 kiest een onderwerp uit de voortplanting, bijv. soa’s, zwangerschap en geboorte of 

voorbehoedsmiddelen 

 maakt een verdiepend werkstuk met een voorkant, inleiding, inhoudsopgave, 3 hoofdstukken, 

conclusie en bronnenlijst 

 zorgt voor een verzorgd geheel, passende plaatjes en een mapje 

 
 

 
BI/K/1 
BI/K/2 
BI/K/3 
BI/K/4 

BI/K/12 
Computer 
8 lessen 

Nee 1x Nee 

3.2.2 

Repetitie Thema 3 Ordening Basisstof 1 t/m 5 en Thema 4 Regeling Basisstof 1 t/m 5 
 
Thema 3 Ordening  
Basisstof 1 t/m 5 
 
Je: 

 kent de basisstoffen van dit thema: de feiten, de begrippen, de schema’s en de tekeningen 

 kent de vier rijken: dieren, planten, schimmels en bacteriën 

 kan aan de hand van onderdelen van cellen een organisme indelen in een rijk 

 kent het verschil tussen eencellige en veelcellige organismen 

 kent de begrippen afdeling, klasse, orde, familie, geslacht en soort 

 weet wanneer organismen tot dezelfde soort behoren 

 kent de cel opbouw van een bacterie 

 kent de wijze van voortplanting van bacteriën 

 weet dat bacteriën reducenten zijn 

 
BI/K/1 
BI/K/2 
BI/K/3 
BI/K/4 
BI/K/5 
BI/K/6 

BI/K/11 
 

Schriftelijk 
80 minuten 

Ja 1x Ja 
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 weet op welke manier bacteriën schadelijk en nuttig kunnen zijn 

 weet dat hygiëne belangrijk is om infectieziekten te voorkomen 

 kent de cel opbouw van een schimmel 

 kent eencellige en meercellige schimmels 

 kent de wijze van voortplanting van schimmels 

 weet dat schimmels reducenten zijn 

 weet op welke manier schimmels schadelijk en nuttig kunnen zijn 

 kent de cel opbouw van een plant 

 kent de kenmerken van de afdelingen: wieren, sporenplanten en zaadplanten 

 kan een plant indelen in juiste afdeling 

 kan een zaadplant indelen in de juiste klasse: naakt- of bedektzadigen 

 kent de cel opbouw van een dier 

 kan een dier indelen in de juiste afdeling 

 kent de verschillende vormen van symmetrie 

 kent termen inwendig skelet, uitwendig skelet, geen skelet 

 weet dat poten van geleedpotigen uit leden (stukjes) bestaan 

 weet dat het lichaam van geleedpotigen uit segmenten (stukjes) bestaan 

 kent de vier klassen van geleedpotigen en hun kenmerken 

 kent de opbouw van het lichaam van een insect 

 weet dat geleedpotigen een pantser hebben 

 kent de term vervelling en de relatie met groeien 

 kent de kenmerken van de afdeling gewervelden 

 kan een gewervelde indelen in de juiste klasse 

 kent de verschillen tussen warm- en koudbloedige dieren 

 kan d.m.v. een zoekkaart en een determinatietabel een organisme indelen in het juiste rijk, afdeling 

en klasse 

 
Thema 4 Regeling 
Basisstof 1 t/m 5 

Je: 

 kent de basisstoffen van dit thema: de feiten, de begrippen, de schema’s en de tekeningen 

 weet dat het zenuwstelsel bestaat uit het centrale zenuwstelsel en zenuwen 

 kan uitleggen hoe het zenuwstelsel werkt 

 kent de termen prikkels en impulsen 

 kent de opbouw van zenuwcellen en zenuwen 

 kent de ligging, bouw en functie van het ruggenmerg en -zenuwen 

 kent ligging en functie van de hersenstam 

 kent ligging en functie van de kleine hersenen 
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 kent ligging en functie van de grote hersenen 

 kent de termen bewuste waarneming en bewuste beweging 

 weet welke stoffen het zenuwstelsel beïnvloeden en de gevolgen hiervan 

 kent de termen reflex, kniepeesreflex, terugtrekreflex en de functie 

 weet dat het hormoonstelsel bestaat uit hormoonklieren 

 weet dat hormoonklieren hormonen maken en wat hormonen zijn 

 kent de 5 belangrijke hormoonklieren, waar ze liggen, welk hormoon ze maken en de functie van het 

hormoon 

 

 
Einde rapportperiode 2. 

 

 
    

3.3.1 

Veldwerk 

Je: 

 kan deze opdrachten door het jaar heen verwachten 

 krijgt verschillende, nader te bepalen opdrachten die betrekking hebben op natuur (bijv. organismen 

in bos, sloot) 

 voert deze opdrachten uit en maakt een kort verslagje 

 wordt beoordeeld op inzet en verslag 

 

 

 
BI/K/1 
BI/K/2 
BI/K/3 
BI/K/6 

 
Praktisch 

3 
lesuren 

Nee 1x Nee 

3.3.2 

Repetitie Thema 5 Zintuigen Basisstof 1 t/m 4 en Thema 6 Stevigheid en beweging Basisstof 1 t/m 6 
 
Thema 5 Zintuigen  
Basisstof 1 t/m 4 
 
Je: 

 kent de basisstoffen van dit thema: de feiten, de begrippen, de schema’s en de tekeningen 

 weet dat het zintuigenstelsel bestaat uit zintuigen 

 kent de 5 plekken waar de belangrijkste zintuigen liggen 

 kent de soorten prikkels waar zintuigen gevoelig voor zijn 

 weet hoe zintuigen werken 

 weet dat je prikkels door elkaar kan halen en je kunt wennen aan prikkels 

 kent de bouw en functies van de huid 

 kent de bouw en functies van het neusslijmvlies 

 kent de bouw en functies van de tong 

 kent de bouw en functies van de onderdelen van het oor 

 weet dat geluid uit trillingen bestaat en wordt uitgedrukt in decibel 

 kent de bouw en functies van de onderdelen van het oog, buitenkant en binnenkant 

 kent de term, werking en functie van de pupilreflex 

 
BI/K/1 
BI/K/2 
BI/K/3 
BI/K/4 
BI/K/8 

BI/K/11 
 

Schriftelijk 
80 minuten 

Ja 1x Ja 
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 weet relatie tussen vorm van de lens en scherp zien, verweg en dichtbij. 

 kent de bouw en werking van het netvlies 

 weet hoe de staafjes en de kegeltjes werken en waar ze zich bevinden 

 

Thema 6 Stevigheid en beweging  

Basisstof 1 t/m 6 

 

Je: 

 kent de basisstoffen van dit thema: de feiten, de begrippen, de schema’s en de tekeningen 

 kent termen inwendig, uitwendig en geen skelet en weet voorbeelden 

 kent de termen skelet, geraamte, beenderen, botten 

 kent de onderdelen van het skelet van de mens 

 kent de termen romp, ledematen, hoofd en bijbehorende botten 

 kent de 4 functies van het skelet 

 weet de verschillen tussen pijpbeenderen en platte beenderen 

 weet verschillen tussen beenweefsel en kraakbeenweefsel en kan deze weefsels herkennen 

 kent de termen kalk en lijmstof en de verhoudingen 

 kent de 4 typen beenverbindingen 

 kent de bouw van een gewricht, onderdelen en functies 

 weet wat de functie is van spieren en pezen t.o.v. gewrichten 

 kent de 3 typen gewrichten 

 weet dat het spierstelsel is opgebouwd uit spieren 

 weet hoe een spier is opgebouwd 

 weet hoe een spier werkt 

 kent de term antagonisten en voorbeelden hiervan 

 weet dat de wervelkolom een dubbele S-vorm heeft 

 weet dat rugspieren deze vorm behouden 

 kent de term tussenwervelschijven en de functie 

 weet dat vervormde tussenwervelschijven pijn veroorzaken 

 weet de juiste lichaamshouding bij zitten en tillen 

 weet de voordelen van lichaamsbeweging 

 kent de oorzaken van spierpijn 

 kent de oorzaken van blessures 

 kent de verschijnselen van de blessures 

 weet hoe je de blessures kunnen genezen 

 weet hoe je blessures kunt voorkomen 
 

 

 
Einde rapportperiode 3. 
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* Exameneenheden  B  KB  GL/TL  CE  moet op SE  mag op SE  

BI/K/1  

 
Oriëntatie op leren en werken  

 
x x x  B/K/GT  

 
 

BI/K/2  

 
Basisvaardigheden  

 
x x x  B/K/GT  

 
 

BI/K/3  

 
Leervaardigheden in het vak 

biologie  

 

x x x B/K/GT  

 
B/K/GT  

 
 

BI/K/4  

 
Cellen staan aan de basis  

 
x x x B/K/GT  

 
 B/K/GT  

 

BI/K/5  

 
Schimmels en bacteriën: nuttig 

en soms schadelijk  

 

x x x  B/K/GT  

 
 

BI/K/6  

 
Planten en dieren en hun 

samenhang: de eigen omgeving 

verkend  

 

x x x B/K/GT  

 
 B/K/GT  

 

BI/K/7  

 
Mensen beïnvloeden hun 

omgeving  

 

x x x  B/K/GT  

 
 

BI/K/8  

 
Houding, beweging en conditie  

 
x x x  B/K/GT  

 
 

BI/K/9  

 

Het lichaam in stand houden: 

voeding en genotmiddelen, 

energie, transport en 

uitscheiding  

 

x x x 
B/K/GT  

 
 

B/K/GT  

 

BI/K/10  

 
Bescherming  

 
x x x  B/K/GT  

 
 

BI/K/11  

 
Reageren op prikkels  

 
x x x B/K/GT  

 
 B/K/GT  

 

BI/K/12  

 

Van generatie op generatie  

 
x x x B/K/GT  

 
 B/K/GT  
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BI/K/13  

 

Erfelijkheid en evolutie  

 
 x x GT  

 
K  

 
GT  

 

BI/V/1  

 

Bescherming en antistoffen  

 
  x GT  

 
 GT  

 

BI/V/2  

 

Gedrag bij mens en dier  

 
  x GT  

 
 GT  

 

BI/V/3  

 

Verwerven, verwerken en 

verstrekken van informatie  

 

  x  GT  

 
 

BI/V/4  

 

Vaardigheden in samenhang  

 
  x GT  

 
 GT  
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Leerweg:  Basisberoepsgerichte Leerweg  Klas: 4 1920   

Vak: Biologie  Methode: Biologie voor Jou 

Toetsnr Wat moet je voor de toetsing doen? 
Examen- 

Eenheden * 
Soort + 

tijd 
Herkans-

baar? 
Weging SE? 

 
4.1.1 

 

Repetitie Thema 1 Planten 
Basisstof 1 t/m 6 
 
Je:  

 kent de basisstoffen van dit thema: de feiten, de begrippen, de schema’s en de tekeningen 

 weet de verschillen tussen organische en anorganische stoffen en kan voorbeelden noemen 

 weet wat een reactie is 

 kent het doel van fotosynthese 

 weet hoe en waar fotosynthese werkt en kan dit in formule noteren 

 weet wanneer fotosynthese plaatsvindt 

 weet hoe een plant stoffen opneemt 

 weet in welke organische stoffen glucose wordt omgezet en waar deze voor worden gebruikt 

 kent de term assimilatie 

 weet welke stoffen de plant gebruikt als bouwstoffen 

 weet welke stoffen de plant gebruikt als brandstoffen 

 kent het doel van verbranding 

 weet hoe verbranding werkt en kan dit in formule noteren 

 weet welke stoffen verbrand kunnen worden 

 weet wanneer en bij wie verbranding plaatsvindt 

 kent de basisstoffen van dit thema: de feiten, de begrippen, de schema’s en de tekeningen 

 kan uitleggen wat geslachtelijke voortplanting is 

 weet dat geslachtelijke voortplanting nieuwe genencombinaties geeft 

 kan uitleggen wat ongeslachtelijke voortplanting is 

 weet voorbeelden van ongeslachtelijke voortplanting bij planten 

 weet dat ongeslachtelijke voortplanting dezelfde genencombinaties geeft 

 kent de bouw en de functies van de onderdelen van een bloem 

 weet waar stuifmeel wordt gevormd 

 weet waar eicellen worden gevormd 

 kent de term eenslachtige en tweeslachtige bloemen 

 weet wat bestuiving is 

 kent de verschillen tussen insectenbloemen en windbloemen 

 kent het verschil tussen kruisbestuiving en zelfbestuiving 

 weet hoe bevruchting in zijn werk gaat 

 weet hoe zaden en vruchten ontstaan 

 
 

BI/K/1 
BI/K/2 
BI/K/3 
BI/K/4 
Bi/K/6 
BI/K/9 

Schriftelijk 
40 minuten 

Ja 1x Ja 
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 kent de onderdelen van een zaad en de functies 

 weet wat nodig is voor ontkieming 

 weet wat nodig is voor verdere groei en ontwikkeling van de plant 

 weet hoe de levenscyclus van de plant verloopt 

 kent de termen eenjarige, tweejarige en meerjarige plant 

 weet hoe transport binnen de plant werkt 

 kent de verschillen tussen hout- en bastvaten, in bouw, ligging en functie 

 kent de bouw en functies van de wortel(haren), stengels en bladeren 

 weet waarom, waar en welke reservestoffen worden opgeslagen 

 weet waardoor de plant zijn stevigheid krijgt 

 kent de manieren van bescherming tegen verdamping 
 

4.1.2 

Repetitie Thema 2 Ecologie 
Basisstof 1 t/m 4 

Je:  

 kent de basisstoffen van dit thema: de feiten, de begrippen, de schema’s en de tekeningen 

 kan uitleggen wat ecologie betekent 

 kent de termen leefomgeving en milieu m.b.t. ecologie 

 weet het verschil tussen levende/biotische en levenloze/abiotische natuur en kan voorbeelden 

noemen 

 kent de termen individu, populatie, levensgemeenschap en ecosysteem 

 weet wat een voedselketen is en kan er zelf een opstellen 

 kent de termen planteneter, vleeseter en alleseter 

 kan uitleggen wat producenten, consumenten en reducenten zijn en plaatst deze in een kringloop 

 begrijpt dat stoffen in een kringloop steeds doorgegeven worden 

 kent de verschillen in vorm tussen water- en landdieren 

 herkent een zool-, teen- en topganger (hoefganger) 

 kent de 5 verschillende pootvormen bij vogels en hun functie 

 kent de 5 verschillende snavelvormen en hun functie 

 kan poot- en snavelvorm aan elkaar linken 

 kent aanpassingen van planten m.b.t. temperatuur, licht en water 

 

 
BI/K/1 
BI/K/2 
BI/K/3 
BI/K/5 
BI/K/6 

 

Schriftelijk 
40 minuten 

Ja 1x Ja 

 
Einde rapportperiode 1. 

 

 
    

4.2.1 

Repetitie Thema 3 Mens en Milieu 
Basisstof 1 t/m 6 

Je: 

 kent de basisstoffen van dit thema: de feiten, de begrippen, de schema’s en de tekeningen 

 
BI/K/1 
BI/K/2 
BI/K/3 
BI/K/7 

Schriftelijk 
40 minuten 

Ja 1x Ja 
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 weet welke stoffen het milieu levert aan de mens 

 weet op welke 3 manieren de mens het milieu kan beïnvloeden 

 kent de termen vervuiling, uitputting en aantasting 

 kent de voornaamste oorzaken van milieuproblemen 

 kent de gevolgen van milieuproblemen 

 kent de term horizonvervuiling 

 weet wat voedingsgewassen en landbouwhuisdieren zijn en hoe deze groeien / worden gehouden 

 kent de termen veredeling, kunstmatige inseminatie, in-vitrofertilisatie 

 weet op welke manieren ziekten en plagen kunnen worden bestreden 

 kent de voor- en nadelen van de methoden 

 kent de term accumulatie 

 kent de typen landbouwbedrijven in Nederland 

 kent de voor- en nadelen van de typen landbouwbedrijven 

 kent de term verzuring en zure regen, de oorzaken en gevolgen 

 kent de term broeikaseffect en versterkt broeikaseffect, de oorzaken en gevolgen 

 kent de termen oppervlaktewater, grondwater, bodemvocht 

 kan uitleggen wat het zelfreinigend vermogen is en hoe het werkt 

 weet wat overbemesting is, hoe het ontstaat en de gevolgen 

 weet wat waterbloei is, hoe het ontstaat en de gevolgen 

 kent oorzaak en gevolg van vervuiling met chemische afvalstoffen 

 kent termen vervuiling en verspilling, m.b.t. drinkwater 

 weet hoe waterzuivering in zijn werk gaat 

 kent de termen ontbossing, erosie, humuslaag, kaalkap, verdroging, kanaliseren, bodemsanering 

 weet dat giftig lood vroeger in benzine voorkwam 

 weet welke soorten afval gescheiden ingeleverd kunnen worden 

 kent de term recyclen en composteren 

 kent de termen verbranden en storten, m.b.t. afval 

 

4.2.2 

Repetitie Thema 4 Voeding en vertering 
Basisstof 1 t/m 6 
 
Je : 

 kent de basisstoffen van dit thema: de feiten, de begrippen, de schema’s en de tekeningen 

 weet dat bacteriën en schimmels voedsel bederven 

 weet hoe melk bederft 

 weet het verschil tussen pasteuriseren en steriliseren 

 weet dat met bacteriën en schimmels voedsel gemaakt kan worden 

 weet hier voorbeelden van te noemen 

 weet hoe brood, bier en wijn wordt gemaakt 

BI/K/1 
BI/K/2 
BI/K/3 
BI/K/4 
BI/K/9 

Schriftelijk 
40 minuten 

Ja 1x Ja 
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 kent de termen voedselvergiftiging en salmonella 

 kent de wijzen van conserveren van voedsel 

 weet wat additieven zijn en kan kunstmatige en natuurlijke noemen 

 weet wat dierlijke en plantaardige voedingsmiddelen zijn 

 weet wat voedingsstoffen en voedingsvezels zijn 

 weet wat bouwstoffen, brandstoffen, reservestoffen en beschermende stoffen zijn en kent 

voorbeelden 

 kent de soorten voedingsstoffen eiwitten, vetten, koolhydraten, water, mineralen, vitamines 

 weet hoe je zetmeel kunt aantonen 

 weet wat gezonde voeding is en kent de adviezen 

 kent de schijf van 5 en de verhoudingen 

 hebt in de les je bmi bepaald 

 kent de organen van het verteringsstelsel en de werking ervan 

 weet wat verteren is 

 weet hoe verteringssappen helpen 

 weet wat darmperistaltiek is en de 3 functies 

 kent de bouw en functies van het gebit van de tanden en kiezen 

 weet hoe je het gebit verzorgt 

 weet hoe tandproblemen kunnen ontstaan 

 kent de voeding, vertering en bouw van de tanden en kiezen  van planteneters, vleeseters en 

alleseters 

 

 
Einde rapportperiode 2. 

 

 
    

4.3.1 

Repetitie Thema 5 Gaswisseling 
Basisstof 1 t/m 4 

Je: 

 kent de basisstoffen van dit thema: de feiten, de begrippen, de schema’s en de tekeningen 

 kan uitleggen wat gaswisseling betekent 

 kent de onderdelen van het ademhalingsstelsel van de mens en de functies 

 weet waar trilhaarcellen zich bevinden en wat ze doen 

 weet hoe in- en uitademen in zijn werk gaat 

 kent de verschillen tussen buik- en ribademhaling 

 kent de aandoeningen aan de longen en luchtwegen en de oorzaken 

 weet de ademhalingsorganen van insecten, vissen, amfibieën, reptielen en zoogdieren 

 

 

 
BI/K/1 
BI/K/2 
BI/K/3 
BI/K/4 
BI/K/9 

Schriftelijk 
40 minuten 

Ja 1x Ja 
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4.3.2 

Repetitie Thema 6 Transport 
Basisstof 1 t/m 5 
 
Je: 

 kent de basisstoffen van dit thema: de feiten, de begrippen, de schema’s en de tekeningen 

 weet waar bloed uit bestaat en in welke verhouding 

 weet wat er in bloedplasma wordt vervoerd 

 kent de bouw en functie van rode bloedcellen en weet waar ze worden gemaakt 

 kent de bouw en functie van witte bloedcellen en weet welke 2 typen er zijn 

 weet wat leukemie inhoudt 

 kent de bouw en functie van bloedplaatjes 

 kan uitleggen hoe bloedstolling werkt 

 weet wat hemofilie inhoudt 

 weet dat het bloedvatenstelsel bestaat uit bloedvaten en het hart 

 weet de verschillen en weg van de grote en kleine bloedsomloop 

 kent de term dubbele bloedsomloop 

 weet wat slagaders, haarvaten en aders zijn en de bouw ervan 

 kent de bouw en de functies van de onderdelen van het hart 

 weet hoe het hart werkt (de 3 fasen) 

 kent de hart- en vaatziekten, de oorzaken, gevolgen en oplossingen 

  

 
BI/K/1 
BI/K/2 
BI/K/3 
BI/K/4 
BI/K/9 

Schriftelijk 
40 minuten 

Ja 1x Ja 

4.3.3 

Repetitie Thema 7 Opslag, uitscheiding en bescherming 
Basisstof 1 t/m 5 

Je : 

 kent de basisstoffen van dit thema: de feiten, de begrippen, de schema’s en de tekeningen 

 weet wat het inwendig milieu is, waaruit het bestaat en hoe het in stand wordt gehouden en door 

welke organen dat gebeurt 

 kent de functies van de lever en kan deze toelichten 

 kent de leverslagader, leverader, poortader en de functies 

 kent de bouw van de nieren en urinewegen, de functies en de werking  

 kent de oorzaken van de wisselende samenstelling van urine 

 kent de onderdelen en de functie van de huid 

 weet hoe de huid helpt bij een constante lichaamstemperatuur (te warm of te koud) 

 weet de oorzaken van klappertanden, rillen en kippenvel 

 kent de termen ziekteverwekkers,, lichaamsvreemde stoffen, antigenen, infectie 

 weet hoe koorts en antistoffen werken 

 kent de termen immuun, natuurlijke immuniteit, kunstmatige immuniteit 

 kent de termen vaccinatie, vaccin, inenting 

 
BI/K/1 
BI/K/2 
BI/K/3 
BI/K/4 
BI/K/9 

BI/K/10 

Schriftelijk 
40 minuten 

Nee 1x Ja 
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Einde rapportperiode 3. 

 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Exameneenheden  B  KB  GL/TL  CE  moet op SE  mag op SE  

BI/K/1  

 
Oriëntatie op leren en werken  

 
x x x  B/K/GT  

 
 

BI/K/2  

 
Basisvaardigheden  

 
x x x  B/K/GT  

 
 

BI/K/3  

 
Leervaardigheden in het vak 

biologie  

 

x x x B/K/GT  

 
B/K/GT  

 
 

BI/K/4  

 
Cellen staan aan de basis  

 
x x x B/K/GT  

 
 B/K/GT  

 

BI/K/5  

 
Schimmels en bacteriën: nuttig 

en soms schadelijk  

 

x x x  B/K/GT  

 
 

BI/K/6  

 
Planten en dieren en hun 

samenhang: de eigen omgeving 

verkend  

 

x x x B/K/GT  

 
 B/K/GT  

 

BI/K/7  

 
Mensen beïnvloeden hun 

omgeving  

 

x x x  B/K/GT  

 
 

BI/K/8  

 
Houding, beweging en conditie  

 
x x x  B/K/GT  

 
 

BI/K/9  

 
Het lichaam in stand houden: 

voeding en genotmiddelen, 
x x x 

B/K/GT  

 
 

B/K/GT  
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energie, transport en 

uitscheiding  

 

BI/K/10  

 
Bescherming  

 
x x x  B/K/GT  

 
 

BI/K/11  

 
Reageren op prikkels  

 
x x x B/K/GT  

 
 B/K/GT  

 

BI/K/12  

 

Van generatie op generatie  

 
x x x B/K/GT  

 
 B/K/GT  

 

BI/K/13  

 

Erfelijkheid en evolutie  

 
 x x GT  

 
K  

 
GT  

 

BI/V/1  

 

Bescherming en antistoffen  

 
  x GT  

 
 GT  

 

BI/V/2  

 

Gedrag bij mens en dier  

 
  x GT  

 
 GT  

 

BI/V/3  

 

Verwerven, verwerken en 

verstrekken van informatie  

 

  x  GT  

 
 

BI/V/4  

 

Vaardigheden in samenhang  

 
  x GT  

 
 GT  
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Leerweg:  Basisberoepsgerichte Leerweg  Klas: 4 2021   

Vak: Biologie  Methode: Biologie voor Jou 

Toetsnr Wat moet je voor de toetsing doen? 
Examen- 

Eenheden * 
Soort + 

tijd 
Herkans-

baar? 
Weging SE? 

 
4.1.1 

 

Repetitie Thema 1 Planten Basisstof 1 t/m 6 en Thema 2 Ecologie Basisstof 1 t/m 4 
 
Thema 1 Planten  
Basisstof 1 t/m 6 
 
Je:  

 kent de basisstoffen van dit thema: de feiten, de begrippen, de schema’s en de tekeningen 

 weet de verschillen tussen organische en anorganische stoffen en kan voorbeelden noemen 

 weet wat een reactie is 

 kent het doel van fotosynthese 

 weet hoe en waar fotosynthese werkt en kan dit in formule noteren 

 weet wanneer fotosynthese plaatsvindt 

 weet hoe een plant stoffen opneemt 

 weet in welke organische stoffen glucose wordt omgezet en waar deze voor worden gebruikt 

 kent de term assimilatie 

 weet welke stoffen de plant gebruikt als bouwstoffen 

 weet welke stoffen de plant gebruikt als brandstoffen 

 kent het doel van verbranding 

 weet hoe verbranding werkt en kan dit in formule noteren 

 weet welke stoffen verbrand kunnen worden 

 weet wanneer en bij wie verbranding plaatsvindt 

 kent de basisstoffen van dit thema: de feiten, de begrippen, de schema’s en de tekeningen 

 kan uitleggen wat geslachtelijke voortplanting is 

 weet dat geslachtelijke voortplanting nieuwe genencombinaties geeft 

 kan uitleggen wat ongeslachtelijke voortplanting is 

 weet voorbeelden van ongeslachtelijke voortplanting bij planten 

 weet dat ongeslachtelijke voortplanting dezelfde genencombinaties geeft 

 kent de bouw en de functies van de onderdelen van een bloem 

 weet waar stuifmeel wordt gevormd 

 weet waar eicellen worden gevormd 

 kent de term eenslachtige en tweeslachtige bloemen 

 weet wat bestuiving is 

 kent de verschillen tussen insectenbloemen en windbloemen 

 kent het verschil tussen kruisbestuiving en zelfbestuiving 

 weet hoe bevruchting in zijn werk gaat 

 
 

BI/K/1 
BI/K/2 
BI/K/3 
BI/K/4 
BI/K/5 
Bi/K/6 
BI/K/9 

Schriftelijk 
80 minuten 

Ja 1x Ja 
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 weet hoe zaden en vruchten ontstaan 

 kent de onderdelen van een zaad en de functies 

 weet wat nodig is voor ontkieming 

 weet wat nodig is voor verdere groei en ontwikkeling van de plant 

 weet hoe de levenscyclus van de plant verloopt 

 kent de termen eenjarige, tweejarige en meerjarige plant 

 weet hoe transport binnen de plant werkt 

 kent de verschillen tussen hout- en bastvaten, in bouw, ligging en functie 

 kent de bouw en functies van de wortel(haren), stengels en bladeren 

 weet waarom, waar en welke reservestoffen worden opgeslagen 

 weet waardoor de plant zijn stevigheid krijgt 

 kent de manieren van bescherming tegen verdamping 
 
Thema 2 Ecologie  
Basisstof 1 t/m 4 
 
Je:  

 kent de basisstoffen van dit thema: de feiten, de begrippen, de schema’s en de tekeningen 

 kan uitleggen wat ecologie betekent 

 kent de termen leefomgeving en milieu m.b.t. ecologie 

 weet het verschil tussen levende/biotische en levenloze/abiotische natuur en kan voorbeelden 

noemen 

 kent de termen individu, populatie, levensgemeenschap en ecosysteem 

 weet wat een voedselketen is en kan er zelf een opstellen 

 kent de termen planteneter, vleeseter en alleseter 

 kan uitleggen wat producenten, consumenten en reducenten zijn en plaatst deze in een kringloop 

 begrijpt dat stoffen in een kringloop steeds doorgegeven worden 

 kent de verschillen in vorm tussen water- en landdieren 

 herkent een zool-, teen- en topganger (hoefganger) 

 kent de 5 verschillende pootvormen bij vogels en hun functie 

 kent de 5 verschillende snavelvormen en hun functie 

 kan poot- en snavelvorm aan elkaar linken 

 kent aanpassingen van planten m.b.t. temperatuur, licht en water 

 
 

 
Einde rapportperiode 1. 

 

 
    

4.2.1 

Werkstuk Thema 3 Mens en Milieu 
Basisstof 1 t/m 7 

Je :  

 
BI/K/1 
BI/K/2 
BI/K/3 
BI/K/7 

Computer 8 
lessen 

Ja 1x Ja 
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 maakt een verdiepend werkstuk over de mens en het milieu met een voorkant, inleiding, 

inhoudsopgave, 3 hoofdstukken, conclusie en bronnenlijst 

 zorgt voor een verzorgd geheel, passende plaatjes en een mapje 

 

In het werkstuk komen de volgende onderwerpen aan bod: 

 de mens is voor voedsel, water, zuurstof, grondstoffen, energie, voedselproductie en recreatie van 

ecosystemen afhankelijk 

 de mens kan ecosystemen beïnvloeden 

 de mens heeft er belang bij een duurzame relatie tussen mens en milieu te bevorderen 

 

4.2.2 

Repetitie Thema 4 Voeding en vertering Basisstof 1 t/m 6 en Thema 5 Gaswisseling Basisstof 1 t/m 4 
 
Thema 4 Voeding en vertering  
Basisstof 1 t/m 6 
 
Je : 

 kent de basisstoffen van dit thema: de feiten, de begrippen, de schema’s en de tekeningen 

 weet dat bacteriën en schimmels voedsel bederven 

 weet hoe melk bederft 

 weet het verschil tussen pasteuriseren en steriliseren 

 weet dat met bacteriën en schimmels voedsel gemaakt kan worden 

 weet hier voorbeelden van te noemen 

 weet hoe brood, bier en wijn wordt gemaakt 

 kent de termen voedselvergiftiging en salmonella 

 kent de wijzen van conserveren van voedsel 

 weet wat additieven zijn en kan kunstmatige en natuurlijke noemen 

 weet wat dierlijke en plantaardige voedingsmiddelen zijn 

 weet wat voedingsstoffen en voedingsvezels zijn 

 weet wat bouwstoffen, brandstoffen, reservestoffen en beschermende stoffen zijn en kent 

voorbeelden 

 kent de soorten voedingsstoffen eiwitten, vetten, koolhydraten, water, mineralen, vitamines 

 weet hoe je zetmeel kunt aantonen 

 weet wat gezonde voeding is en kent de adviezen 

 kent de schijf van 5 en de verhoudingen 

 hebt in de les je bmi bepaald 

 kent de organen van het verteringsstelsel en de werking ervan 

 weet wat verteren is 

 weet hoe verteringssappen helpen 

 weet wat darmperistaltiek is en de 3 functies 

BI/K/1 
BI/K/2 
BI/K/3 
BI/K/4 
BI/K/9 

 

Schriftelijk 
80 minuten 

Ja 1x Ja 
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 kent de bouw en functies van het gebit van de tanden en kiezen 

 weet hoe je het gebit verzorgt 

 weet hoe tandproblemen kunnen ontstaan 

 kent de voeding, vertering en bouw van de tanden en kiezen  van planteneters, vleeseters en 

alleseters 

 

Thema 5 Gaswisseling  
Basisstof 1 t/m 4 
 

Je: 

 kent de basisstoffen van dit thema: de feiten, de begrippen, de schema’s en de tekeningen 

 kan uitleggen wat gaswisseling betekent 

 kent de onderdelen van het ademhalingsstelsel van de mens en de functies 

 weet waar trilhaarcellen zich bevinden en wat ze doen 

 weet hoe in- en uitademen in zijn werk gaat 

 kent de verschillen tussen buik- en ribademhaling 

 kent de aandoeningen aan de longen en luchtwegen en de oorzaken 

 weet de ademhalingsorganen van insecten, vissen, amfibieën, reptielen en zoogdieren 

 

 

 
Einde rapportperiode 2. 

 

 
    

4.3.2 

Repetitie Thema 6 Transport Basisstof 1 t/m 5 en Thema 7 Opslag, uitscheiding en bescherming Basisstof 1 t/m 5 
 
Thema 6 Transport  
Basisstof 1 t/m 5 
 
Je: 

 kent de basisstoffen van dit thema: de feiten, de begrippen, de schema’s en de tekeningen 

 weet waar bloed uit bestaat en in welke verhouding 

 weet wat er in bloedplasma wordt vervoerd 

 kent de bouw en functie van rode bloedcellen en weet waar ze worden gemaakt 

 kent de bouw en functie van witte bloedcellen en weet welke 2 typen er zijn 

 weet wat leukemie inhoudt 

 kent de bouw en functie van bloedplaatjes 

 kan uitleggen hoe bloedstolling werkt 

 weet wat hemofilie inhoudt 

 weet dat het bloedvatenstelsel bestaat uit bloedvaten en het hart 

 weet de verschillen en weg van de grote en kleine bloedsomloop 

 kent de term dubbele bloedsomloop 

 
BI/K/1 
BI/K/2 
BI/K/3 
BI/K/4 
BI/K/9 

BI/K/10 

Schriftelijk 
80 minuten 

Ja 1x Ja 
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 weet wat slagaders, haarvaten en aders zijn en de bouw ervan 

 kent de bouw en de functies van de onderdelen van het hart 

 weet hoe het hart werkt (de 3 fasen) 

 kent de hart- en vaatziekten, de oorzaken, gevolgen en oplossingen 

 

Thema 7 Opslag, uitscheiding en bescherming  

Basisstof 1 t/m 5 

 

Je : 

 kent de basisstoffen van dit thema: de feiten, de begrippen, de schema’s en de tekeningen 

 weet wat het inwendig milieu is, waaruit het bestaat en hoe het in stand wordt gehouden en door 

welke organen dat gebeurt 

 kent de functies van de lever en kan deze toelichten 

 kent de leverslagader, leverader, poortader en de functies 

 kent de bouw van de nieren en urinewegen, de functies en de werking  

 kent de oorzaken van de wisselende samenstelling van urine 

 kent de onderdelen en de functie van de huid 

 weet hoe de huid helpt bij een constante lichaamstemperatuur (te warm of te koud) 

 weet de oorzaken van klappertanden, rillen en kippenvel 

 kent de termen ziekteverwekkers,, lichaamsvreemde stoffen, antigenen, infectie 

 weet hoe koorts en antistoffen werken 

 kent de termen immuun, natuurlijke immuniteit, kunstmatige immuniteit 

 kent de termen vaccinatie, vaccin, inenting 

  

 
Einde rapportperiode 3. 
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* Exameneenheden  B  KB  GL/TL  CE  moet op SE  mag op SE  

BI/K/1  

 
Oriëntatie op leren en werken  

 
x x x  B/K/GT  

 
 

BI/K/2  

 
Basisvaardigheden  

 
x x x  B/K/GT  

 
 

BI/K/3  

 
Leervaardigheden in het vak 

biologie  

 

x x x B/K/GT  

 
B/K/GT  

 
 

BI/K/4  

 
Cellen staan aan de basis  

 
x x x B/K/GT  

 
 B/K/GT  

 

BI/K/5  

 
Schimmels en bacteriën: nuttig 

en soms schadelijk  

 

x x x  B/K/GT  

 
 

BI/K/6  

 
Planten en dieren en hun 

samenhang: de eigen omgeving 

verkend  

 

x x x B/K/GT  

 
 B/K/GT  

 

BI/K/7  

 
Mensen beïnvloeden hun 

omgeving  

 

x x x  B/K/GT  

 
 

BI/K/8  

 
Houding, beweging en conditie  

 
x x x  B/K/GT  

 
 

BI/K/9  

 

Het lichaam in stand houden: 

voeding en genotmiddelen, 

energie, transport en 

uitscheiding  

 

x x x 
B/K/GT  

 
 

B/K/GT  

 

BI/K/10  

 
Bescherming  

 
x x x  B/K/GT  

 
 

BI/K/11  

 
Reageren op prikkels  

 
x x x B/K/GT  

 
 B/K/GT  

 

BI/K/12  

 

Van generatie op generatie  

 
x x x B/K/GT  

 
 B/K/GT  

 

BI/K/13  

 

Erfelijkheid en evolutie  

 
 x x GT  

 
K  

 
GT  
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BI/V/1  

 

Bescherming en antistoffen  

 
  x GT  

 
 GT  

 

BI/V/2  

 

Gedrag bij mens en dier  

 
  x GT  

 
 GT  

 

BI/V/3  

 

Verwerven, verwerken en 

verstrekken van informatie  

 

  x  GT  

 
 

BI/V/4  

 

Vaardigheden in samenhang  

 
  x GT  

 
 GT  
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Leerweg: Kaderberoepsgerichte Leerweg Klas: 3    

Vak: Biologie Methode: Biologie voor Jou 

Toetsnr Wat moet je voor de toetsing doen? 
Examen- 

Eenheden * 
Soort + 

tijd 
Herkans-

baar? 
Weging SE? 

 
3.1.1 

 

Praktijkopdracht Microscoop 
Thema 1 Organen en Cellen 
Basisstof 3 

Je: 

 maakt een microscooppreparaat van een plant, krijgt dat loepzuiver voor de lens en maakt daar een 

tekening van volgens de tekenregels 

 kent de regels voor het werken met de microscoop 

 kan zelfstandig een goed preparaat maken met waterpest 

 kan het preparaat op de grootste vergroting scherp krijgen (400x) 

 kan een tekening maken conform de tekenregels 

 kent de regels voor het opruimen 

 

 
BI/K/1 
BI/K/2 
BI/K/3 
BI/K/4 

Praktisch 
40 minuten 

Nee 1x Nee 

3.1.2 

 

Excursie Corpus ‘reis door de mens’ 

Je: 

 gaat met andere leerlingen van de 3e klas met biologie naar Corpus (Oegstgeest) 

 gedraagt zich als gast in de bus en in Corpus 

 krijgt een audio-tour in groepjes van max. 15 met docent door Corpus 

 krijgt aan het einde van de ‘reis door de mens’ opdrachten van de docent 

 maakt de opdrachten in het interactieve gedeelte van Corpus 

 levert de opdrachten in bij de docent 

 

 
BI/K/1 
BI/K/2 
BI/K/3 
BI/K/4 
BI/K/8 
BI/K/9 

BI/K/10 
BI/K/11 
BI/K/12 

Excursie 
dagdeel  

 
Nee 1x Nee 

3.1.3 

Repetitie  
Thema 1 Organen en Cellen Basisstof 1 t/m 7 en Thema 2 Voortplanting Basisstof  1 t/m 9 
 
Thema 1 Organen en Cellen  
Basisstof 1 t/m 7: 
 
Je:  
 

 kent de basisstoffen van dit thema: de feiten, de begrippen, de schema’s en de tekeningen 

 kent de levensverschijnselen 

 
BI/K/1 
BI/K/2 
BI/K/3 
BI/K/4 

BI/K/12 
Schriftelijk 
80 minuten 

Ja 1x Ja 



Programma van Toetsing en Afsluiting       

CURSUSJAAR 2019/21 
 

 kent de levenscyclus met zijn levensfasen 

 weet wat organen zijn en kan verschillende organen benoemen 

 weet wat een orgaanstelsel is en kan deze benoemen 

 weet wat weefsels zijn en kan verschillende weefsels herkennen 

 weet wat cellen zijn 

 kent de onderdelen met zijn functies van de microscoop  

 weet wat een preparaat is 

 kent het verschil tussen een natuurgetrouwe en schematische tekening 

 kent het verschil tussen een dwars- en lengtedoorsnede 

 kent de onderdelen met hun functies van plantaardige cellen 

 kent de onderdelen met hun functies van dierlijke cellen 

 kent de stappen van de celdeling 

 kent het doel van gewone celdeling (mitose) 

 weet hoe je een biologisch onderzoek opzet en uitvoert 

 kent de termen probleemstelling, onderzoeksvraag, verwachting, werkplan, waarnemingen, 

resultaten en conclusies 

 
Thema 2 Voortplanting  
Basisstof  1 t/m 9: 

 
Je: 

 kent de basisstoffen van dit thema: de feiten, de begrippen, de schema’s en de tekeningen 

 kent de termen bevruchting, geslachtscellen, geslachtelijke voortplanting 

 kent gewone celdeling (mitose) en speciale celdeling (meiose) 

 kent primaire en secundaire geslachtskenmerken 

 kent de onderdelen en functies van het voortplantingsstelsel van de man 

 weet waar sperma ontstaat en waaruit sperma bestaat 

 weet wat geslachtsgemeenschap is 

 weet wat een zaadlozing is 

 weet wat besnijden is en waarom dit gebeurt 

 kent de onderdelen en functies van het voortplantingsstelsel van de vrouw 

 weet waar en hoe eicellen worden gemaakt 

 kent begrippen eisprong / ovulatie 

 weet dat hygiëne belangrijk is 

 weet hoe de menstruatiecyclus werkt 

 kent begrippen menstruatie / ongesteld zijn 

 weet waar en wanneer bevruchting plaats kan vinden 

 weet dat uit bevruchte eicel een embryo ontstaat 

 weet wat innesteling is 
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 kent begrippen over tijd en zwangerschapstest 

 kent de onderdelen van het embryo in de baarmoeder en de functies 

 weet hoe moeder en embryo stoffen uitwisselen en welke 

 weet dat een 3 maanden oud embryo een foetus wordt genoemd 

 kent de stappen van de geboorte 

 kent de levenscyclus met levensfasen van de mens 

 kent het verschil tussen lichamelijke en geestelijke veranderingen 

 kent de ziekteverschijnselen van een aantal soa’s 

 weet wat je moet doen als je een soa vermoedt 

 kent de termen aids, hiv, seropositief 

 weet dat alleen een (vrouwen)condoom helpt tegen soa-besmetting 

 kent de werking en voor- en nadelen van voorbehoedsmiddelen 

 

 
Einde rapportperiode 1. 

 

 
    

3.2.1 

Werkstuk Erfelijkheid en evolutie 
 
Je :  

 maakt een werkstuk over erfelijkheid en evolutie met een voorkant, inleiding, inhoudsopgave, 

hoofdstukken, conclusie en bronnenlijst 

 beschrijft daarin hoe erfelijke eigenschappen van generatie op generatie worden doorgegeven en 

kunt toelichten hoe die erfelijke eigenschappen in de tijd kunnen veranderen 

 zorgt voor een verzorgd geheel, passende plaatjes en een mapje 

 

 

 
BI/K/1 
BI/K/2 
BI/K/3 
BI/K/4 

BI/K/12 
BI/K/13 

Computer 
8 lessen 

Ja 1x Ja 

3.2.2 

Repetitie Thema 4 Ordening Basisstof 1 t/m 8 en Thema 5 Regeling Basisstof 1 t/m 8 
 
 
Thema 4 Ordening  
Basisstof 1 t/m 8: 
 
Je: 

 kent de basisstoffen van dit thema: de feiten, de begrippen, de schema’s en de tekeningen 

 kent de vier rijken: dieren, planten, schimmels en bacteriën 

 kan aan de hand van onderdelen van cellen een organisme indelen in een rijk 

 kent het verschil tussen eencellige en veelcellige organismen 

 kent de begrippen afdeling, klasse, orde, familie, geslacht en soort 

 weet wanneer organismen tot dezelfde soort behoren 

 kent de cel opbouw van een bacterie 

 kent de wijze van voortplanting van bacteriën 

 weet dat bacteriën reducenten zijn 

 
BI/K/1 
BI/K/2 
BI/K/3 
BI/K/4 
BI/K/5 
BI/K/6 

BI/K/11 
 Schriftelijk 

80 minuten 
Ja 1x Ja 
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 weet op welke manier bacteriën schadelijk en nuttig kunnen zijn 

 weet dat hygiëne belangrijk is om infectieziekten te voorkomen 

 kent de cel opbouw van een schimmel 

 kent eencellige en meercellige schimmels 

 kent de wijze van voortplanting van schimmels 

 weet dat schimmels reducenten zijn 

 weet op welke manier schimmels schadelijk en nuttig kunnen zijn 

 kent de cel opbouw van een plant 

 kent de kenmerken van de afdelingen: wieren, sporenplanten en zaadplanten 

 kan een plant indelen in juiste afdeling 

 kan een zaadplant indelen in de juiste klasse: naakt- of bedektzadigen 

 kent de cel opbouw van een dier 

 kan een dier indelen in de juiste afdeling 

 kent de verschillende vormen van symmetrie 

 kent termen inwendig skelet, uitwendig skelet, geen skelet 

 weet dat poten van geleedpotigen uit leden (stukjes) bestaan 

 weet dat het lichaam van geleedpotigen uit segmenten (stukjes) bestaan 

 kent de vier klassen van geleedpotigen en hun kenmerken 

 kent de opbouw van het lichaam van een insect 

 weet dat geleedpotigen een pantser hebben 

 kent de term vervelling en de relatie met groeien 

 kent de kenmerken van de afdeling gewervelden 

 kan een gewervelde indelen in de juiste klasse 

 kent de verschillen tussen warm- en koudbloedige dieren 

 kan d.m.v. een zoekkaart en een determinatietabel een organisme indelen in het juiste rijk, afdeling 

en klasse 

 
Thema 5 Regeling 
Basisstof 1 t/m 8 

Je: 

 kent de basisstoffen van dit thema: de feiten, de begrippen, de schema’s en de tekeningen 

 weet dat het zenuwstelsel bestaat uit het centrale zenuwstelsel en zenuwen 

 kan uitleggen hoe het zenuwstelsel werkt 

 kent de termen prikkels en impulsen 

 kent de opbouw van zenuwcellen en zenuwen 

 kent de 3 typen zenuwcellen: gevoelszenuwcellen, bewegingszenuwcellen en schakelcellen 

 kent de aansluiting van de 3 typen zenuwcellen op het ruggenmerg 

 kent de ligging, bouw en functie van het ruggenmerg en -zenuwen 
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 kent ligging en functie van de hersenstam 

 kent ligging en functie van de kleine hersenen 

 kent ligging en functie van de grote hersenen 

 kent de termen bewuste waarneming en bewuste beweging 

 weet welke stoffen het zenuwstelsel beïnvloeden en de gevolgen hiervan 

 kent de termen reflexboog, kniepeesreflex, terugtrekreflex en de functie 

 ken de weg van impulsen door de 3 typen zenuwcellen bij een reflexboog 

 weet dat het hormoonstelsel bestaat uit hormoonklieren 

 weet dat hormoonklieren hormonen maken en wat hormonen zijn 

 kent de 5 belangrijke hormoonklieren, waar ze liggen, welk hormoon ze maken en de functie van het 

hormoon 

 weet hoe insuline en glucagon het glucosegehalte van het bloed regelen 

 kent de termen prikkel en respons en weet voorbeelden 

 
Einde rapportperiode 2. 

 

 
    

3.3.1 

Veldwerk 

Je: 

 kan deze opdrachten door het jaar heen verwachten 

 krijgt verschillende, nader te bepalen opdrachten die betrekking hebben op natuur (bijv. organismen 

in bos, sloot) 

 voert deze opdrachten uit en maakt een kort verslagje 

 wordt beoordeeld op inzet en verslag 

 

 
BI/K/1 
BI/K/2 
BI/K/3 
BI/K/5 
BI/K/6 

 

Praktisch 
3 

lesuren 
Nee 1x Nee 

3.3.2 

Repetitie Thema 6 Zintuigen Basisstof 1 t/m 6 en Thema 7 Stevigheid en beweging Basisstof 1 t/m 6 
 
Thema 6 Zintuigen 

Basisstof 1 t/m 6 

Je: 

 kent de basisstoffen van dit thema: de feiten, de begrippen, de schema’s en de tekeningen 

 weet dat het zintuigenstelsel bestaat uit zintuigen 

 kent de 5 plekken waar de belangrijkste zintuigen liggen 

 kent de soorten prikkels waar zintuigen gevoelig voor zijn 

 kent de termen drempelwaarde, adequate prikkel, gewenning en motivatie 

 weet hoede  zintuigen werken 

 weet dat je prikkels door elkaar kan halen en je kunt wennen aan prikkels 

 kent de bouw en functies van de huid 

 kent de bouw en functies van het neusslijmvlies 

 
BI/K/1 
BI/K/2 
BI/K/3 
BI/K/4 
BI/K/8 

BI/K/11 
 

Schriftelijk 
80 minuten 

Ja 1x Ja 
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 kent de bouw en functies van de tong 

 kent de bouw en functies van de onderdelen van het oor 

 weet dat geluid uit trillingen bestaat en wordt uitgedrukt in decibel 

 kent de bouw en functies van de onderdelen van het oog, buitenkant en binnenkant 

 kent de term, werking en functie van de pupilreflex 

 weet relatie tussen vorm van de lens en scherp zien, ver weg en dichtbij: accommoderen 

 weet hoe de kringspieren en straalsgewijs lopende spieren samenwerken bij de pupilreflex 

 kent de bouw en werking van het netvlies 

 weet hoe de staafjes en de kegeltjes werken en waar ze zich bevinden 

 

Thema 7 Stevigheid en beweging 
Basisstof 1 t/m 6 
 
Je: 

 kent de basisstoffen van dit thema: de feiten, de begrippen, de schema’s en de tekeningen 

 kent termen inwendig, uitwendig en geen skelet en weet voorbeelden 

 kent de termen skelet, geraamte, beenderen, botten 

 kent de onderdelen van het skelet van de mens 

 kent de termen romp, ledematen, hoofd en bijbehorende botten 

 kent de 4 functies van het skelet 

 weet de verschillen tussen pijpbeenderen en platte beenderen 

 weet verschillen tussen beenweefsel en kraakbeenweefsel en kan deze weefsels herkennen 

 kent de termen kalk en lijmstof en de verhoudingen 

 kent de 4 typen beenverbindingen 

 kent de bouw van een gewricht, onderdelen en functies 

 weet wat de functie is van spieren en pezen t.o.v. gewrichten 

 kent de 3 typen gewrichten 

 weet dat het spierstelsel is opgebouwd uit spieren 

 weet hoe een spier is opgebouwd 

 weet hoe een spier werkt 

 kent de term antagonisten en voorbeelden hiervan 

 weet dat de wervelkolom een dubbele S-vorm heeft 

 weet dat rugspieren deze vorm behouden 

 kent de term tussenwervelschijven en de functie 

 weet dat vervormde tussenwervelschijven pijn veroorzaken 

 weet de juiste lichaamshouding bij zitten en tillen 

 weet de voordelen van lichaamsbeweging 

 kent de oorzaken van spierpijn 

 kent de oorzaken van blessures 

 kent de verschijnselen van de blessures 

 weet hoe je de blessures kunnen genezen 
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 weet hoe je blessures kunt voorkomen 

 

 

 
Einde rapportperiode 3. 

 
 

    

 
 
 

 
 

* Exameneenheden  B  KB  GL/TL  CE  moet op SE  mag op SE  

BI/K/1  

 
Oriëntatie op leren en werken  

 
x x x  B/K/GT  

 
 

BI/K/2  

 
Basisvaardigheden  

 
x x x  B/K/GT  

 
 

BI/K/3  

 
Leervaardigheden in het vak 

biologie  

 

x x x B/K/GT  

 
B/K/GT  

 
 

BI/K/4  

 
Cellen staan aan de basis  

 
x x x B/K/GT  

 
 B/K/GT  

 

BI/K/5  

 
Schimmels en bacteriën: nuttig 

en soms schadelijk  

 

x x x  B/K/GT  

 
 

BI/K/6  

 
Planten en dieren en hun 

samenhang: de eigen omgeving 

verkend  

 

x x x B/K/GT  

 
 B/K/GT  

 

BI/K/7  

 
Mensen beïnvloeden hun 

omgeving  

 

x x x  B/K/GT  

 
 

BI/K/8  

 
Houding, beweging en conditie  

 
x x x  B/K/GT  

 
 

BI/K/9  

 

Het lichaam in stand houden: 

voeding en genotmiddelen, 

energie, transport en 

uitscheiding  

 

x x x 
B/K/GT  

 
 

B/K/GT  
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BI/K/10  

 
Bescherming  

 
x x x  B/K/GT  

 
 

BI/K/11  

 
Reageren op prikkels  

 
x x x B/K/GT  

 
 B/K/GT  

 

BI/K/12  

 

Van generatie op generatie  

 
x x x B/K/GT  

 
 B/K/GT  

 

BI/K/13  

 

Erfelijkheid en evolutie  

 
 x x GT  

 
K  

 
GT  

 

BI/V/1  

 

Bescherming en antistoffen  

 
  x GT  

 
 GT  

 

BI/V/2  

 

Gedrag bij mens en dier  

 
  x GT  

 
 GT  

 

BI/V/3  

 

Verwerven, verwerken en 

verstrekken van informatie  

 

  x  GT  

 
 

BI/V/4  

 

Vaardigheden in samenhang  

 
  x GT  

 
 GT  
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Leerweg: Kaderberoepsgerichte Leerweg Klas: 4   1920    

Vak: Biologie Methode: Biologie voor Jou 

Toetsnr Wat moet je voor de toetsing doen? 
Examen- 

Eenheden * 
Soort + 

tijd 
Herkans-

baar? 
Weging SE? 

 
4.1.1 

 

Repetitie Thema 1 Planten 
Basisstof 1 t/m 7 
 
 
Je:  

 kent de basisstoffen van dit thema: de feiten, de begrippen, de schema’s en de tekeningen 

 weet de verschillen tussen organische en anorganische stoffen en kan voorbeelden noemen 

 weet wat een reactie is 

 kent het doel van fotosynthese 

 weet hoe en waar fotosynthese werkt en kan dit in formule noteren 

 weet wanneer fotosynthese plaatsvindt 

 weet hoe een plant stoffen opneemt 

 weet in welke organische stoffen glucose wordt omgezet en waar deze voor worden gebruikt 

 kent de term assimilatie 

 weet welke stoffen de plant gebruikt als bouwstoffen 

 weet welke stoffen de plant gebruikt als brandstoffen 

 kent het doel van verbranding 

 weet hoe verbranding werkt en kan dit in formule noteren 

 weet welke stoffen verbrand kunnen worden 

 weet wanneer en bij wie verbranding plaatsvindt 

 kan uitleggen wat geslachtelijke voortplanting is 

 weet dat geslachtelijke voortplanting nieuwe genencombinaties geeft 

 kan uitleggen wat ongeslachtelijke voortplanting is 

 weet voorbeelden van ongeslachtelijke voortplanting bij planten 

 weet dat ongeslachtelijke voortplanting dezelfde genencombinaties geeft 

 kent de bouw en de functies van de onderdelen van een bloem 

 weet waar stuifmeel wordt gevormd 

 weet waar eicellen worden gevormd 

 kent de term eenslachtige en tweeslachtige bloemen 

 weet wat bestuiving is 

 kent de verschillen tussen insectenbloemen en windbloemen 

 kent het verschil tussen kruisbestuiving en zelfbestuiving 

 weet hoe bevruchting in zijn werk gaat 

 weet hoe zaden en vruchten ontstaan 

 weet hoe vruchten en zaden kunnen worden verspreid 

 
BI/K/1 
BI/K/2 
BI/K/3 
BI/K/4 
Bi/K/6 
BI/K/9 

Schriftelijk 
40 minuten 

Ja 1x Ja 
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 kent de onderdelen van een zaad en de functies 

 weet wat nodig is voor ontkieming 

 weet wat nodig is voor verdere groei en ontwikkeling van de plant 

 weet hoe de levenscyclus van de plant verloopt 

 kent de termen eenjarige, tweejarige en meerjarige plant 

 weet hoe transport binnen de plant werkt 

 kent de verschillen tussen hout- en bastvaten, in bouw, ligging en functie 

 kent de bouw en functies van de wortel(haren), stengels en bladeren 

 weet waarom, waar en welke reservestoffen worden opgeslagen 

 weet waardoor de plant zijn stevigheid krijgt 

 kent de manieren van bescherming tegen verdamping 
 

4.1.2 

Repetitie Thema 2 Ecologie 
Basisstof 1 t/m 6 

Je: 

 kent de basisstoffen van dit thema: de feiten, de begrippen, de schema’s en de tekeningen 

 kan uitleggen wat ecologie betekent 

 kent de termen leefomgeving en milieu m.b.t. ecologie 

 weet het verschil tussen levende/biotische en levenloze/abiotische natuur en kan voorbeelden 

noemen 

 kent de termen individu, populatie, levensgemeenschap en ecosysteem 

 weet wat een voedselketen is en kan er zelf een opstellen 

 kent de termen planteneter, vleeseter en alleseter 

 kan uitleggen wat producenten, consumenten en reducenten zijn en plaatst deze in een kringloop 

 begrijpt dat stoffen in een kringloop steeds doorgegeven worden 

 kent de verschillen in vorm tussen water- en landdieren 

 herkent een zool-, teen- en topganger (hoefganger) 

 kent de 5 verschillende pootvormen bij vogels en hun functie 

 kent de 5 verschillende snavelvormen en hun functie 

 kan poot- en snavelvorm aan elkaar linken 

 kent aanpassingen van planten m.b.t. temperatuur, licht en water 

 kent de koolstofkringloop 

 kent de piramide van aantallen en van biomassa 

 

 
BI/K/1 
BI/K/2 
BI/K/3 
BI/K/5 
BI/K/6 

 

Schriftelijk 
40 minuten 

Ja 1x Ja 

 
Einde rapportperiode 1. 

 

 
    

4.2.1 

Repetitie Thema 3 Mens en Milieu 
Basisstof 1 t/m 7 

 
BI/K/1 
BI/K/2 
BI/K/3 

Schriftelijk 
40 minuten 

Ja 1x Ja 



Programma van Toetsing en Afsluiting       

CURSUSJAAR 2019/21 
 

Je: 

 kent de basisstoffen van dit thema: de feiten, de begrippen, de schema’s en de tekeningen 

 weet welke stoffen het milieu levert aan de mens 

 weet op welke 3 manieren de mens het milieu kan beïnvloeden 

 kent de termen vervuiling, uitputting en en aantasting 

 kent de voornaamste oorzaken van milieuproblemen 

 kent de gevolgen van milieuproblemen 

 kent de term horizonvervuiling 

 weet wat voedingsgewassen en landbouwhuisdieren zijn en hoe deze groeien / worden gehouden 

 kent de termen veredeling, kunstmatige inseminatie, in-vitrofertilisatie 

 weet op welke manieren ziekten en plagen kunnen worden bestreden 

 kent de voor- en nadelen van de methoden 

 kent de term accumulatie 

 kent de typen landbouwbedrijven in Nederland 

 kent de voor- en nadelen van de typen landbouwbedrijven 

 kent de term verzuring en zure regen, de oorzaken en gevolgen 

 kent de term broeikaseffect en versterkt broeikaseffect, de oorzaken en gevolgen 

 kent de termen oppervlaktewater, grondwater, bodemvocht 

 kan uitleggen wat het zelfreinigend vermogen is en hoe het werkt 

 weet wat overbemesting is, hoe het ontstaat en de gevolgen 

 weet wat waterbloei is, hoe het ontstaat en de gevolgen 

 kent oorzaak en gevolg van vervuiling met chemische afvalstoffen 

 kent termen vervuiling en verspilling, m.b.t. drinkwater 

 weet hoe waterzuivering in zijn werk gaat 

 kent de termen ontbossing, erosie, humuslaag, kaalkap, verdroging, kanaliseren, bodemsanering 

 weet dat giftig lood vroeger in benzine voorkwam 

 weet welke soorten afval gescheiden ingeleverd kunnen worden 

 kent de term recyclen en composteren 

 kent de termen verbranden en storten, m.b.t. afval 

 

BI/K/7 

4.2.2 

Repetitie Thema 4 Voeding en vertering 
Basisstof 1 t/m 6 
 
Je : 

 kent de basisstoffen van dit thema: de feiten, de begrippen, de schema’s en de tekeningen 

 weet dat bacteriën en schimmels voedsel bederven 

 weet hoe melk bederft 

 weet het verschil tussen pasteuriseren en steriliseren 

BI/K/1 
BI/K/2 
BI/K/3 
BI/K/4 
BI/K/9 

Schriftelijk 
40 minuten 

Ja 1x Ja 
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 weet dat met bacteriën en schimmels voedsel gemaakt kan worden 

 weet hier voorbeelden van te noemen 

 weet hoe brood, bier en wijn wordt gemaakt 

 kent de termen voedselvergiftiging en salmonella 

 kent de wijzen van conserveren van voedsel 

 weet wat additieven zijn en kan kunstmatige en natuurlijke noemen 

 weet wat dierlijke en plantaardige voedingsmiddelen zijn 

 weet wat voedingsstoffen en voedingsvezels zijn 

 weet wat bouwstoffen, brandstoffen, reservestoffen en beschermende stoffen zijn en kent 

voorbeelden 

 kent de soorten voedingsstoffen eiwitten, vetten, koolhydraten, water, mineralen, vitamines 

 weet hoe je zetmeel kunt aantonen 

 weet wat gezonde voeding is en kent de adviezen 

 kent de schijf van 5 en de verhoudingen 

 hebt in de les je bmi bepaald 

 kent de organen van het verteringsstelsel en de werking ervan 

 weet wat verteren is 

 weet hoe verteringssappen helpen 

 weet wat darmperistaltiek is en de 3 functies 

 kent de bouw en functies van het gebit van de tanden en kiezen 

 weet hoe je het gebit verzorgt 

 weet hoe tandproblemen kunnen ontstaan 

 kent de voeding, vertering en bouw van de tanden en kiezen  van planteneters, vleeseters en 

alleseters 

 

 
Einde rapportperiode 2. 

 

 
    

4.3.1 

Repetitie Thema 5 Gaswisseling 
Basisstof 1 t/m 4 

Je: 

 kent de basisstoffen van dit thema: de feiten, de begrippen, de schema’s en de tekeningen 

 kan uitleggen wat gaswisseling betekent 

 weet de ademhalingsorganen van insecten, vissen, amfibieën, reptielen en zoogdieren 

 kent de onderdelen van het ademhalingsstelsel van de mens en de functies 

 weet waar trilhaarcellen zich bevinden en wat ze doen 

 weet hoe in- en uitademen in zijn werk gaat 

 kent de verschillen tussen buik- en ribademhaling 

 
BI/K/1 
BI/K/2 
BI/K/3 
BI/K/4 
BI/K/9 

Schriftelijk 
40 minuten 
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 kent de aandoeningen aan de longen en luchtwegen en de oorzaken 

 

4.3.2 

Repetitie Thema 6 Transport 
Basisstof 1 t/m 6 
 
Je: 

 kent de basisstoffen van dit thema: de feiten, de begrippen, de schema’s en de tekeningen 

 weet waar bloed uit bestaat en in welke verhouding 

 weet wat er in bloedplasma wordt vervoerd 

 kent de bouw en functie van rode bloedcellen en weet waar ze worden gemaakt 

 kent de bouw en functie van witte bloedcellen en weet welke 2 typen er zijn 

 weet wat leukemie inhoudt 

 kent de bouw en functie van bloedplaatjes 

 kan uitleggen hoe bloedstolling werkt 

 weet wat hemofilie inhoudt 

 weet dat het bloedvatenstelsel bestaat uit bloedvaten en het hart 

 weet de verschillen en weg van de grote en kleine bloedsomloop 

 kent de term dubbele bloedsomloop 

 weet wat slagaders, haarvaten en aders zijn en de bouw ervan 

 kent de bouw en de functies van de onderdelen van het hart 

 weet hoe het hart werkt (de 3 fasen) 

 kent de hart- en vaatziekten, de oorzaken, gevolgen en oplossingen 

 weet wat weefselvloeistof, lymfe, lymfevaten en lymfeknopen zijn en wat ze doen  

 

BI/K/1 
BI/K/2 
BI/K/3 
BI/K/4 
BI/K/9 

Schriftelijk 
40 minuten 

Ja 1x Ja 

4.3.3 

Repetitie Thema 7 Opslag, uitscheiding en bescherming 
Basisstof 1 t/m 5 

Je : 

 kent de basisstoffen van dit thema: de feiten, de begrippen, de schema’s en de tekeningen 

 weet wat het inwendig milieu is, waaruit het bestaat en hoe het in stand wordt gehouden en door 

welke organen dat gebeurt 

 kent de functies van de lever en kan deze toelichten 

 kent de leverslagader, leverader, poortader en de functies 

 kent de bouw van de nieren en urinewegen, de functies en de werking  

 kent de oorzaken van de wisselende samenstelling van urine 

 kent de onderdelen en de functie van de huid 

 weet hoe de huid helpt bij een constante lichaamstemperatuur (te warm of te koud) 

 weet de oorzaken van klappertanden, rillen en kippenvel 

 
BI/K/1 
BI/K/2 
BI/K/3 
BI/K/4 
BI/K/9 

BI/K/10 

Schriftelijk 
40 minuten 

Nee 
 

1x Ja 
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 kent de termen ziekteverwekkers,, lichaamsvreemde stoffen, antigenen, infectie 

 weet hoe koorts en antistoffen werken 

 kent de termen immuun, natuurlijke immuniteit, kunstmatige immuniteit 

 kent de termen vaccinatie, vaccin, inenting 

 

 
Einde rapportperiode 3. 

 
 

    

 
 
 

* Exameneenheden  B  KB  GL/TL  CE  moet op SE  mag op SE  

BI/K/1  

 
Oriëntatie op leren en werken  

 
x x x  B/K/GT  

 
 

BI/K/2  

 
Basisvaardigheden  

 
x x x  B/K/GT  

 
 

BI/K/3  

 
Leervaardigheden in het vak 

biologie  

 

x x x B/K/GT  

 
B/K/GT  

 
 

BI/K/4  

 
Cellen staan aan de basis  

 
x x x B/K/GT  

 
 B/K/GT  

 

BI/K/5  

 
Schimmels en bacteriën: nuttig 

en soms schadelijk  

 

x x x  B/K/GT  

 
 

BI/K/6  

 
Planten en dieren en hun 

samenhang: de eigen omgeving 

verkend  

 

x x x B/K/GT  

 
 B/K/GT  

 

BI/K/7  

 
Mensen beïnvloeden hun 

omgeving  

 

x x x  B/K/GT  

 
 

BI/K/8  

 
Houding, beweging en conditie  

 
x x x  B/K/GT  

 
 

BI/K/9  

 

Het lichaam in stand houden: 

voeding en genotmiddelen, 

energie, transport en 

uitscheiding  

 

x x x 
B/K/GT  

 
 

B/K/GT  
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BI/K/10  

 
Bescherming  

 
x x x  B/K/GT  

 
 

BI/K/11  

 
Reageren op prikkels  

 
x x x B/K/GT  

 
 B/K/GT  

 

BI/K/12  

 

Van generatie op generatie  

 
x x x B/K/GT  

 
 B/K/GT  

 

BI/K/13  

 

Erfelijkheid en evolutie  

 
 x x GT  

 
K  

 
GT  

 

BI/V/1  

 

Bescherming en antistoffen  

 
  x GT  

 
 GT  

 

BI/V/2  

 

Gedrag bij mens en dier  

 
  x GT  

 
 GT  

 

BI/V/3  

 

Verwerven, verwerken en 

verstrekken van informatie  

 

  x  GT  

 
 

BI/V/4  

 

Vaardigheden in samenhang  

 
  x GT  

 
 GT  
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Leerweg: Kaderberoepsgerichte Leerweg Klas: 4     2021   

Vak: Biologie Methode: Biologie voor Jou 

Toetsnr Wat moet je voor de toetsing doen? 
Examen- 

Eenheden * 
Soort + 

tijd 
Herkans-

baar? 
Weging SE? 

 
4.1.1 

 

Repetitie Thema 1 Planten en Thema 2 Ecologie Basisstof 1 t/m 6 

Thema 1 Planten 
Basisstof 1 t/m 7 
 
 
Je:  

 kent de basisstoffen van dit thema: de feiten, de begrippen, de schema’s en de tekeningen 

 weet de verschillen tussen organische en anorganische stoffen en kan voorbeelden noemen 

 weet wat een reactie is 

 kent het doel van fotosynthese 

 weet hoe en waar fotosynthese werkt en kan dit in formule noteren 

 weet wanneer fotosynthese plaatsvindt 

 weet hoe een plant stoffen opneemt 

 weet in welke organische stoffen glucose wordt omgezet en waar deze voor worden gebruikt 

 kent de term assimilatie 

 weet welke stoffen de plant gebruikt als bouwstoffen 

 weet welke stoffen de plant gebruikt als brandstoffen 

 kent het doel van verbranding 

 weet hoe verbranding werkt en kan dit in formule noteren 

 weet welke stoffen verbrand kunnen worden 

 weet wanneer en bij wie verbranding plaatsvindt 

 kan uitleggen wat geslachtelijke voortplanting is 

 weet dat geslachtelijke voortplanting nieuwe genencombinaties geeft 

 kan uitleggen wat ongeslachtelijke voortplanting is 

 weet voorbeelden van ongeslachtelijke voortplanting bij planten 

 weet dat ongeslachtelijke voortplanting dezelfde genencombinaties geeft 

 kent de bouw en de functies van de onderdelen van een bloem 

 weet waar stuifmeel wordt gevormd 

 weet waar eicellen worden gevormd 

 kent de term eenslachtige en tweeslachtige bloemen 

 weet wat bestuiving is 

 kent de verschillen tussen insectenbloemen en windbloemen 

 kent het verschil tussen kruisbestuiving en zelfbestuiving 

 
BI/K/1 
BI/K/2 
BI/K/3 
BI/K/4 
BI/K/5 
Bi/K/6 
BI/K/9 

Schriftelijk 
80 minuten 

Ja 1x Ja 
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 weet hoe bevruchting in zijn werk gaat 

 weet hoe zaden en vruchten ontstaan 

 weet hoe vruchten en zaden kunnen worden verspreid 

 kent de onderdelen van een zaad en de functies 

 weet wat nodig is voor ontkieming 

 weet wat nodig is voor verdere groei en ontwikkeling van de plant 

 weet hoe de levenscyclus van de plant verloopt 

 kent de termen eenjarige, tweejarige en meerjarige plant 

 weet hoe transport binnen de plant werkt 

 kent de verschillen tussen hout- en bastvaten, in bouw, ligging en functie 

 kent de bouw en functies van de wortel(haren), stengels en bladeren 

 weet waarom, waar en welke reservestoffen worden opgeslagen 

 weet waardoor de plant zijn stevigheid krijgt 

 kent de manieren van bescherming tegen verdamping 
 
 
Thema 2 Ecologie 
Basisstof 1 t/m 6 

Je: 

 kent de basisstoffen van dit thema: de feiten, de begrippen, de schema’s en de tekeningen 

 kan uitleggen wat ecologie betekent 

 kent de termen leefomgeving en milieu m.b.t. ecologie 

 weet het verschil tussen levende/biotische en levenloze/abiotische natuur en kan voorbeelden 

noemen 

 kent de termen individu, populatie, levensgemeenschap en ecosysteem 

 weet wat een voedselketen is en kan er zelf een opstellen 

 kent de termen planteneter, vleeseter en alleseter 

 kan uitleggen wat producenten, consumenten en reducenten zijn en plaatst deze in een kringloop 

 begrijpt dat stoffen in een kringloop steeds doorgegeven worden 

 kent de verschillen in vorm tussen water- en landdieren 

 herkent een zool-, teen- en topganger (hoefganger) 

 kent de 5 verschillende pootvormen bij vogels en hun functie 

 kent de 5 verschillende snavelvormen en hun functie 

 kan poot- en snavelvorm aan elkaar linken 

 kent aanpassingen van planten m.b.t. temperatuur, licht en water 

 kent de koolstofkringloop 

 kent de piramide van aantallen en van biomassa 

 
 

 
Einde rapportperiode 1. 

 

 
    



Programma van Toetsing en Afsluiting       

CURSUSJAAR 2019/21 
 

4.2.1 

Werkstuk Thema 3 Mens en Milieu 
Basisstof 1 t/m 7 

Je :  

 maakt een verdiepend werkstuk over de mens en het milieu met een voorkant, inleiding, 

inhoudsopgave, 3 hoofdstukken, conclusie en bronnenlijst 

 zorgt voor een verzorgd geheel, passende plaatjes en een mapje 

 

In het werkstuk komen de volgende onderwerpen aan bod: 

 de mens is voor voedsel, water, zuurstof, grondstoffen, energie, voedselproductie en recreatie van 

ecosystemen afhankelijk 

 de mens kan ecosystemen beïnvloeden 

 de mens heeft er belang bij een duurzame relatie tussen mens en milieu te bevorderen 

 

 
BI/K/1 
BI/K/2 
BI/K/3 
BI/K/7 

Computer 8 
lessen 

Ja 1x Ja 

4.2.2 

Repetitie Thema 4 Voeding en vertering Basisstof 1 t/m 6 en Thema 5 Gaswisseling Basisstof 1 t/m 4 
 
 
Thema 4 Voeding en vertering  
Basisstof 1 t/m 6 
 
Je : 

 kent de basisstoffen van dit thema: de feiten, de begrippen, de schema’s en de tekeningen 

 weet dat bacteriën en schimmels voedsel bederven 

 weet hoe melk bederft 

 weet het verschil tussen pasteuriseren en steriliseren 

 weet dat met bacteriën en schimmels voedsel gemaakt kan worden 

 weet hier voorbeelden van te noemen 

 weet hoe brood, bier en wijn wordt gemaakt 

 kent de termen voedselvergiftiging en salmonella 

 kent de wijzen van conserveren van voedsel 

 weet wat additieven zijn en kan kunstmatige en natuurlijke noemen 

 weet wat dierlijke en plantaardige voedingsmiddelen zijn 

 weet wat voedingsstoffen en voedingsvezels zijn 

 weet wat bouwstoffen, brandstoffen, reservestoffen en beschermende stoffen zijn en kent 

voorbeelden 

 kent de soorten voedingsstoffen eiwitten, vetten, koolhydraten, water, mineralen, vitamines 

 weet hoe je zetmeel kunt aantonen 

 weet wat gezonde voeding is en kent de adviezen 

 kent de schijf van 5 en de verhoudingen 

 hebt in de les je bmi bepaald 

BI/K/1 
BI/K/2 
BI/K/3 
BI/K/4 
BI/K/9 

Schriftelijk 
80 minuten 

Ja 1x Ja 
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 kent de organen van het verteringsstelsel en de werking ervan 

 weet wat verteren is 

 weet hoe verteringssappen helpen 

 weet wat darmperistaltiek is en de 3 functies 

 kent de bouw en functies van het gebit van de tanden en kiezen 

 weet hoe je het gebit verzorgt 

 weet hoe tandproblemen kunnen ontstaan 

 kent de voeding, vertering en bouw van de tanden en kiezen  van planteneters, vleeseters en 

alleseters 

 

Thema 5 Gaswisseling 
Basisstof 1 t/m 4 

Je: 

 kent de basisstoffen van dit thema: de feiten, de begrippen, de schema’s en de tekeningen 

 kan uitleggen wat gaswisseling betekent 

 weet de ademhalingsorganen van insecten, vissen, amfibieën, reptielen en zoogdieren 

 kent de onderdelen van het ademhalingsstelsel van de mens en de functies 

 weet waar trilhaarcellen zich bevinden en wat ze doen 

 weet hoe in- en uitademen in zijn werk gaat 

 kent de verschillen tussen buik- en ribademhaling 

 kent de aandoeningen aan de longen en luchtwegen en de oorzaken 

 

 

 
Einde rapportperiode 2. 

 

 
    

4.3.1 

Repetitie Thema 6 Transport Basisstof 1 t/m 6 en Thema 7 Opslag, uitscheiding en bescherming Basisstof 1 t/m 5 
 
Thema 6 Transport  
Basisstof 1 t/m 6 
 
Je: 

 kent de basisstoffen van dit thema: de feiten, de begrippen, de schema’s en de tekeningen 

 weet waar bloed uit bestaat en in welke verhouding 

 weet wat er in bloedplasma wordt vervoerd 

 kent de bouw en functie van rode bloedcellen en weet waar ze worden gemaakt 

 kent de bouw en functie van witte bloedcellen en weet welke 2 typen er zijn 

 weet wat leukemie inhoudt 

 kent de bouw en functie van bloedplaatjes 

 kan uitleggen hoe bloedstolling werkt 

BI/K/1 
BI/K/2 
BI/K/3 
BI/K/4 
BI/K/9 

BI/K/10 

Schriftelijk 
80 minuten 

Ja 1x Ja 
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 weet wat hemofilie inhoudt 

 weet dat het bloedvatenstelsel bestaat uit bloedvaten en het hart 

 weet de verschillen en weg van de grote en kleine bloedsomloop 

 kent de term dubbele bloedsomloop 

 weet wat slagaders, haarvaten en aders zijn en de bouw ervan 

 kent de bouw en de functies van de onderdelen van het hart 

 weet hoe het hart werkt (de 3 fasen) 

 kent de hart- en vaatziekten, de oorzaken, gevolgen en oplossingen 

 weet wat weefselvloeistof, lymfe, lymfevaten en lymfeknopen zijn en wat ze doen  

 

Thema 7 Opslag, uitscheiding en bescherming 
Basisstof 1 t/m 5 

Je : 

 kent de basisstoffen van dit thema: de feiten, de begrippen, de schema’s en de tekeningen 

 weet wat het inwendig milieu is, waaruit het bestaat en hoe het in stand wordt gehouden en door 

welke organen dat gebeurt 

 kent de functies van de lever en kan deze toelichten 

 kent de leverslagader, leverader, poortader en de functies 

 kent de bouw van de nieren en urinewegen, de functies en de werking  

 kent de oorzaken van de wisselende samenstelling van urine 

 kent de onderdelen en de functie van de huid 

 weet hoe de huid helpt bij een constante lichaamstemperatuur (te warm of te koud) 

 weet de oorzaken van klappertanden, rillen en kippenvel 

 kent de termen ziekteverwekkers,, lichaamsvreemde stoffen, antigenen, infectie 

 weet hoe koorts en antistoffen werken 

 kent de termen immuun, natuurlijke immuniteit, kunstmatige immuniteit 

 kent de termen vaccinatie, vaccin, inenting 

 

 

 
Einde rapportperiode 3. 
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* Exameneenheden  B  KB  GL/TL  CE  moet op SE  mag op SE  

BI/K/1  

 
Oriëntatie op leren en werken  

 
x x x  B/K/GT  

 
 

BI/K/2  

 
Basisvaardigheden  

 
x x x  B/K/GT  

 
 

BI/K/3  

 
Leervaardigheden in het vak 

biologie  

 

x x x B/K/GT  

 
B/K/GT  

 
 

BI/K/4  

 
Cellen staan aan de basis  

 
x x x B/K/GT  

 
 B/K/GT  

 

BI/K/5  

 
Schimmels en bacteriën: nuttig 

en soms schadelijk  

 

x x x  B/K/GT  

 
 

BI/K/6  

 
Planten en dieren en hun 

samenhang: de eigen omgeving 

verkend  

 

x x x B/K/GT  

 
 B/K/GT  

 

BI/K/7  

 
Mensen beïnvloeden hun 

omgeving  

 

x x x  B/K/GT  

 
 

BI/K/8  

 
Houding, beweging en conditie  

 
x x x  B/K/GT  

 
 

BI/K/9  

 

Het lichaam in stand houden: 

voeding en genotmiddelen, 

energie, transport en 

uitscheiding  

 

x x x 
B/K/GT  

 
 

B/K/GT  

 

BI/K/10  

 
Bescherming  

 
x x x  B/K/GT  

 
 

BI/K/11  

 
Reageren op prikkels  

 
x x x B/K/GT  

 
 B/K/GT  

 

BI/K/12  

 

Van generatie op generatie  

 
x x x B/K/GT  

 
 B/K/GT  

 

BI/K/13  

 

Erfelijkheid en evolutie  

 
 x x GT  

 
K  

 
GT  
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BI/V/1  

 

Bescherming en antistoffen  

 
  x GT  

 
 GT  

 

BI/V/2  

 

Gedrag bij mens en dier  

 
  x GT  

 
 GT  

 

BI/V/3  

 

Verwerven, verwerken en 

verstrekken van informatie  

 

  x  GT  

 
 

BI/V/4  

 

Vaardigheden in samenhang  

 
  x GT  

 
 GT  
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Leerweg: mavo Klas: 3    

Vak: Biologie Methode: Biologie voor Jou 

Toetsnr Wat moet je voor de toetsing doen? 
Examen- 

Eenheden * 
Soort + 

tijd 
Herkans-

baar? 
Weging SE? 

 
3.1.1 

 

 
Repetitie Thema 1 Organen en Cellen 
Basisstof 1 t/m 7 
 
Je:  
 

 kent de basisstoffen van dit thema: de feiten, de begrippen, de schema’s en de tekeningen 

 kent de levensverschijnselen 

 kent de levenscyclus met zijn levensfasen 

 weet wat organen zijn en kan verschillende organen benoemen 

 weet wat een orgaanstelsel is en kan deze benoemen 

 weet wat weefsels zijn en kan verschillende weefsels herkennen 

 weet wat cellen zijn 

 kent de onderdelen met zijn functies van de microscoop  

 weet wat een preparaat is 

 kent het verschil tussen een natuurgetrouwe en schematische tekening 

 kent het verschil tussen een dwars- en lengtedoorsnede 

 kent de onderdelen met hun functies van plantaardige cellen 

 kent de onderdelen met hun functies van dierlijke cellen 

 kent de stappen van de celdeling 

 kent het doel van gewone celdeling (mitose) 

 weet hoe je een biologisch onderzoek opzet en uitvoert 

 kent de termen probleemstelling, onderzoeksvraag, verwachting, werkplan, waarnemingen, 

resultaten en conclusies 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BI/K/1 
BI/K/2 
BI/K/3 
BI/K/4 

Schriftelijk 
40 minuten 

 
Nee 1x 

Ja 
 

3.1.2 

Praktijkopdracht Microscoop 
Thema 1 Organen en Cellen 
Basisstof 3 

Je: 

 maakt een microscooppreparaat van een plant, krijgt dat loepzuiver voor de lens en maakt daar een 

tekening van volgens de tekenregels 

 kent de regels voor het werken met de microscoop 

 
BI/K/1 
BI/K/2 
BI/K/3 
BI/K/4 

Praktisch 
40 minuten 

 
Nee 1x Nee 
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 kan zelfstandig een goed preparaat maken met waterpest 

 kan het preparaat op de grootste vergroting scherp krijgen (400x) 

 kan een tekening maken conform de tekenregels 

 kent de regels voor het opruimen 

 

3.1.3 

Repetitie Thema 2 Voortplanting  
Basisstof  1 t/m 9 

 
Je: 

 kent de basisstoffen van dit thema: de feiten, de begrippen, de schema’s en de 

tekeningen 

 kent de termen bevruchting, geslachtscellen, geslachtelijke voortplanting 

 kent gewone celdeling (mitose) en speciale celdeling (meiose) 

 kent primaire en secundaire geslachtskenmerken 

 kent de onderdelen en functies van het voortplantingsstelsel van de man 

 weet waar sperma ontstaat en waaruit sperma bestaat 

 weet wat geslachtsgemeenschap is 

 weet wat een zaadlozing is 

 weet wat besnijden is en waarom dit gebeurt 

 kent de onderdelen en functies van het voortplantingsstelsel van de vrouw 

 weet waar en hoe eicellen worden gemaakt 

 kent begrippen eisprong / ovulatie 

 weet dat hygiëne belangrijk is 

 weet hoe de menstruatiecyclus werkt 

 kent begrippen menstruatie / ongesteld zijn 

 weet waar en wanneer bevruchting plaats kan vinden 

 weet dat uit bevruchte eicel een embryo ontstaat 

 weet wat innesteling is 

 kent begrippen over tijd en zwangerschapstest 

 kent de onderdelen van het embryo in de baarmoeder en de functies 

 weet hoe moeder en embryo stoffen uitwisselen en welke 

 weet dat een 3 maanden oud embryo een foetus wordt genoemd 

 kent de stappen van de geboorte 

 kent de levenscyclus met levensfasen van de mens 

 kent het verschil tussen lichamelijke en geestelijke veranderingen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BI/K/1 
BI/K/2 
BI/K/3 
BI/K/4 

BI/K/12 

Schriftelijk 
40 minuten 

 
nee 1x Ja 
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 kent de ziekteverschijnselen van een aantal soa’s 

 weet wat je moet doen als je een soa vermoedt 

 kent de termen aids, hiv, seropositief 

 weet dat alleen een (vrouwen)condoom helpt tegen soa-besmetting 

 kent de werking en voor- en nadelen van voorbehoedsmiddelen 

 

 
Einde rapportperiode 1.  

    

3.2.1 

Repetitie Thema 3 Erfelijkheid. 
Basisstof 1 t/m 9 
 
Je: 
 

 kent de basisstoffen van dit thema: de feiten, de begrippen, de schema’s en de tekeningen 

 kent de termen genotype en fenotype 

 weet hoe het fenotype tot stand komt 

 weet wat reductiedeling is en hoe dit in zijn werk gaat 

 kent het aantal chromosomen bij moedercellen, geslachtscellen en bevruchte eicel 

 weet wat geslachtschromosomen zijn 

 weet hoe het geslacht wordt bepaald 

 kent het verschil tussen eeneiige en twee-eiige tweelingen 

 weet wat een gen is en wat een chromosoom is 

 weet dat chromosomen en genen in paren voorkomen 

 kent de termen homozygoot en heterozygoot 

 kent de termen dominant en recessief 

 weet wat een kruising is 

 kent de gensymbolen AA, Aa en aa, gebruikt bij kruisingen  

 kent de termen P, F1 en F2, gebruikt bij kruisingen 

 kan in de juiste stappen een kruisingsvraagstuk oplossen 

 kan een erfelijkheidskans uitdrukken in procenten en breuken 

 kent de opbouw van een stamboom met bijbehorende symbolen 

 kan een erfelijkheidsvraagstuk in een stamboom oplossen 

 kent de begrippen mutatie, muteren en mutant 

 weet mogelijke oorzaken van mutaties: spontaan en de mutagene invloeden 

 weet wat kanker inhoudt 

 kent de termen gezwel, goedaardig en kwaadaardig, uitzaaiing 

 

 
BI/K/1 
BI/K/2 
BI/K/3 
BI/K/4 

BI/K/12 
BI/K/13 

Schriftelijk 
40 minuten 

 
Ja 1x Ja 

3.2.2 

Repetitie Thema 4 Ordening en evolutie 
Basisstof 1 t/m 8 
 
 

 
 
 
 

Schriftelijk 
40 minuten 

 
nee 1x Ja 
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Je: 

 kent de basisstoffen van dit thema: de feiten, de begrippen, de schema’s en de tekeningen 

 kent de vier rijken: dieren, planten, schimmels en bacteriën 

 kan aan de hand van onderdelen van cellen een organisme indelen in een rijk 

 kent het verschil tussen eencellige en veelcellige organismen 

 kent de begrippen afdeling, klasse, orde, familie, geslacht en soort 

 weet wanneer organismen tot dezelfde soort behoren 

 kent de cel opbouw van een bacterie 

 kent de wijze van voortplanting van bacteriën 

 weet dat bacteriën reducenten zijn 

 weet op welke manier bacteriën schadelijk en nuttig kunnen zijn 

 weet dat hygiëne belangrijk is om infectieziekten te voorkomen 

 kent de cel opbouw van een schimmel 

 kent eencellige en meercellige schimmels 

 kent de wijze van voortplanting van schimmels 

 weet dat schimmels reducenten zijn 

 weet op welke manier schimmels schadelijk en nuttig kunnen zijn 

 kent de cel opbouw van een plant 

 kent de kenmerken van de afdelingen: wieren, sporenplanten en zaadplanten 

 kan een plant indelen in juiste afdeling 

 kan een zaadplant indelen in de juiste klasse: naakt- of bedektzadigen 

 kent de cel opbouw van een dier 

 kan een dier indelen in de juiste afdeling 

 kent de verschillende vormen van symmetrie 

 kent termen inwendig skelet, uitwendig skelet, geen skelet 

 weet dat poten van geleedpotigen uit leden (stukjes) bestaan 

 weet dat het lichaam van geleedpotigen uit segmenten (stukjes) bestaan 

 kent de vier klassen van geleedpotigen en hun kenmerken 

 kent de opbouw van het lichaam van een insect 

 weet dat geleedpotigen een pantser hebben 

 kent de term vervelling en de relatie met groeien 

 kent de kenmerken van de afdeling gewervelden 

 kan een gewervelde indelen in de juiste klasse 

 kent de verschillen tussen warm- en koudbloedige dieren 

 kan d.m.v. een zoekkaart en een determinatietabel een organisme indelen in het juiste rijk, afdeling 

en klasse 

 kent de basisstoffen van dit thema: de feiten, de begrippen, de schema’s en de tekeningen 

 kan uitleggen wat met evolutie wordt bedoeld 

 kan uitleggen hoe nieuwe genotypen kunnen ontstaan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BI/K/1 
BI/K/2 
BI/K/3 
BI/K/4 
BI/K/5 
BI/K/6 

BI/K/12 
BI/K/13 
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 kan uitleggen wat natuurlijke selectie is 

 kent het voorbeeld van de berkenspanner 

 kan uitleggen hoe nieuwe soorten ontstaan 

 weet hoe het leven op aarde zich heeft ontwikkeld volgens de evolutietheorie 

 weet dat deze geschiedenis wordt opgedeeld in tijdperken en perioden 

 kan informatie halen uit een kaart met tijdperken en perioden 

 kent de bloeitijd en het uitsterven van de sauriërs 

 kent het ontstaan van de eerste mensachtigen 

 kent de termen gemeenschappelijke voorouder, verwantschap 

 kan informatie halen uit de stamboom van het leven 

 

 
 

3.2.3 

Excursie museum 

Je: 
 

 gedraagt zich als gast in de bus en in het museum 

 krijgt een tour in groepjes van max. 15 met docent 

 krijgt aan het einde opdrachten van de docent 

 maakt de opdrachten in het museum 

 levert de opdrachten in bij de docent 

 

 
BI/K/1 
BI/K/2 
BI/K/3 
BI/K/4 
BI/K/8 
BI/K/9 

BI/K/10 
BI/K/11 
BI/K/12 

Excursie 
dagdeel 

Nee 1x Nee 

3.2.4 

Repetitie Thema 5 Regeling 
Basisstof 1 t/m 8 

Je: 

 kent de basisstoffen van dit thema: de feiten, de begrippen, de schema’s en de tekeningen 

 weet dat het zenuwstelsel bestaat uit het centrale zenuwstelsel en zenuwen 

 kan uitleggen hoe het zenuwstelsel werkt 

 kent de termen prikkels en impulsen 

 kent de opbouw van zenuwcellen en zenuwen 

 kent de 3 typen zenuwcellen: gevoelszenuwcellen, bewegingszenuwcellen en schakelcellen 

 kent de aansluiting van de 3 typen zenuwcellen op het ruggenmerg 

 kent de ligging, bouw en functie van het ruggenmerg en -zenuwen 

 kent ligging en functie van de hersenstam 

 kent ligging en functie van de kleine hersenen 

 kent ligging en functie van de grote hersenen 

 kent de termen bewuste waarneming en bewuste beweging 

 weet welke stoffen het zenuwstelsel beïnvloeden en de gevolgen hiervan 

 
BI/K/1 
BI/K/2 
BI/K/3 
BI/K/4 

BI/K/11 
 

Schriftelijk 
40 minuten 

 
nee 1x ja 
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 kent de termen reflexboog, kniepeesreflex, terugtrekreflex en de functie 

 ken de weg van impulsen door de 3 typen zenuwcellen bij een reflexboog 

 weet dat het hormoonstelsel bestaat uit hormoonklieren 

 weet dat hormoonklieren hormonen maken en wat hormonen zijn 

 kent de 5 belangrijke hormoonklieren, waar ze liggen, welk hormoon ze maken en de functie van het 

hormoon 

 weet hoe insuline en glucagon het glucosegehalte van het bloed regelen 

 kent de termen prikkel en respons en weet voorbeelden 

 kent de termen inwendige en uitwendige prikkels en weet voorbeelden 

 kunt een gedragsketen maken 

 

 Einde rapportperiode 2 

 

    

3.3.1 

Repetitie Thema 6 Zintuigen 
Basisstof 1 t/m 6 

Je: 

 kent de basisstoffen van dit thema: de feiten, de begrippen, de schema’s en de tekeningen 

 weet dat het zintuigenstelsel bestaat uit zintuigen 

 kent de 5 plekken waar de belangrijkste zintuigen liggen 

 kent de soorten prikkels waar zintuigen gevoelig voor zijn 

 kent de termen drempelwaarde, adequate prikkel, gewenning en motivatie 

 weet hoede  zintuigen werken 

 weet dat je prikkels door elkaar kan halen en je kunt wennen aan prikkels 

 kent de bouw en functies van de huid 

 kent de bouw en functies van het neusslijmvlies 

 kent de bouw en functies van de tong 

 kent de bouw en functies van de onderdelen van het oor 

 weet dat geluid uit trillingen bestaat en wordt uitgedrukt in decibel 

 kent de bouw en functies van de onderdelen van het oog, buitenkant en binnenkant 

 kent de term, werking en functie van de pupilreflex 

 weet relatie tussen vorm van de lens en scherp zien, ver weg en dichtbij: accommoderen 

 weet hoe de kringspieren en straalsgewijs lopende spieren samenwerken bij de pupilreflex 

 kent de bouw en werking van het netvlies 

 weet hoe de staafjes en de kegeltjes werken en waar ze zich bevinden 

 

 
 
 
 
 
 
 

BI/K/1 
BI/K/2 
BI/K/3 
BI/K/4 

BI/K/11 
 Schriftelijk 

40 minuten 
 

Ja 1x Ja 

3.3.2 

Repetitie Thema 7 Stevigheid en beweging 
Basisstof 1 t/m 6 
 
De leerling: 

 
 
 
 

Schriftelijk 
40 minuten 

 
Nee 1x Ja 
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 kent de basisstoffen van dit thema: de feiten, de begrippen, de schema’s en de tekeningen 

 kent termen inwendig, uitwendig en geen skelet en weet voorbeelden 

 kent de termen skelet, geraamte, beenderen, botten 

 kent de onderdelen van het skelet van de mens 

 kent de termen romp, ledematen, hoofd en bijbehorende botten 

 kent de 4 functies van het skelet 

 weet de verschillen tussen pijpbeenderen en platte beenderen 

 weet verschillen tussen beenweefsel en kraakbeenweefsel en kan deze weefsels herkennen 

 kent de termen kalk en lijmstof en de verhoudingen 

 kent de 4 typen beenverbindingen 

 kent de bouw van een gewricht, onderdelen en functies 

 weet wat de functie is van spieren en pezen t.o.v. gewrichten 

 kent de 3 typen gewrichten 

 weet dat het spierstelsel is opgebouwd uit spieren 

 weet hoe een spier is opgebouwd 

 weet hoe een spier werkt 

 kent de term antagonisten en voorbeelden hiervan 

 weet dat de wervelkolom een dubbele S-vorm heeft 

 weet dat rugspieren deze vorm behouden 

 kent de term tussenwervelschijven en de functie 

 weet dat vervormde tussenwervelschijven pijn veroorzaken 

 weet de juiste lichaamshouding bij zitten en tillen 

 weet de voordelen van lichaamsbeweging 

 kent de oorzaken van spierpijn 

 kent de oorzaken van blessures 

 kent de verschijnselen van de blessures 

 weet hoe je de blessures kunnen genezen 

 weet hoe je blessures kunt voorkomen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BI/K/1 
BI/K/2 
BI/K/3 
BI/K/4 
BI/K/8 

3.3.3 

Repetitie thema 8 gedrag  
Basisstof 1 t/m 5 
 
De leerling 

 De leerling kent de basisstoffen van dit thema: de feiten, de begrippen, de schema’s en de 

tekeningen 

 Kan omschrijven wat gedrag is en hoe gedrag wordt bestudeerd 

 Kan omschrijven waardoor gedrag wordt veroorzaakt en hierbij sleutelprikkels en supranormale 
prikkels kunnen onderscheiden 

 Kan de factoren noemen waardoor gedrag wordt bepaald en verschillende vormen van leren kunnen 
beschrijven 

 Kan typen sociaal gedrag onderscheiden 

 Kan de overeenkomsten en de verschillen noemen tussen gedrag van mensen en gedrag van dieren 

 
 
 
 
 
 

      BI/K/1 
BI/K/2 
BI/K/3 
BI/K/4 
BI/K/8 

Schriftelijk 
40 

minuten 
 

nee 1x ja 
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Einde rapportperiode 3. 

 
 

    

 
 
 

 
 

* Exameneenheden  B  KB  GL/TL  CE  moet op SE  mag op SE  

BI/K/1  

 
Oriëntatie op leren en werken  

 
x x x  B/K/GT  

 
 

BI/K/2  

 
Basisvaardigheden  

 
x x x  B/K/GT  

 
 

BI/K/3  

 
Leervaardigheden in het vak 

biologie  

 

x x x B/K/GT  

 
B/K/GT  

 
 

BI/K/4  

 
Cellen staan aan de basis  

 
x x x B/K/GT  

 
 B/K/GT  

 

BI/K/5  

 
Schimmels en bacteriën: nuttig 

en soms schadelijk  

 

x x x  B/K/GT  

 
 

BI/K/6  

 
Planten en dieren en hun 

samenhang: de eigen omgeving 

verkend  

 

x x x B/K/GT  

 
 B/K/GT  

 

BI/K/7  

 
Mensen beïnvloeden hun 

omgeving  

 

x x x  B/K/GT  

 
 

BI/K/8  

 
Houding, beweging en conditie  

 
x x x  B/K/GT  

 
 

BI/K/9  

 

Het lichaam in stand houden: 

voeding en genotmiddelen, 

energie, transport en 

uitscheiding  

 

x x x 
B/K/GT  

 
 

B/K/GT  
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BI/K/10  

 
Bescherming  

 
x x x  B/K/GT  

 
 

BI/K/11  

 
Reageren op prikkels  

 
x x x B/K/GT  

 
 B/K/GT  

 

BI/K/12  

 

Van generatie op generatie  

 
x x x B/K/GT  

 
 B/K/GT  

 

BI/K/13  

 

Erfelijkheid en evolutie  

 
 x x GT  

 
K  

 
GT  

 

BI/V/1  

 

Bescherming en antistoffen  

 
  x GT  

 
 GT  

 

BI/V/2  

 

Gedrag bij mens en dier  

 
  x GT  

 
 GT  

 

BI/V/3  

 

Verwerven, verwerken en 

verstrekken van informatie  

 

  x  GT  

 
 

BI/V/4  

 

Vaardigheden in samenhang  

 
  x GT  

 
 GT  
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Leerweg: MAVO Klas: 4  1920  

Vak: Biologie Methode: Biologie voor Jou 

Toetsnr Wat moet je voor de toetsing doen? 
Examen- 

Eenheden * 
Soort + 

tijd 
Herkans-

baar? 
Weging SE? 

4.1.1 

Repetitie Thema 1 Planten 
Basisstof 1 t/m 7 

Je: 

 kent de basisstoffen van dit thema: de feiten, de begrippen, de schema’s en de tekeningen 

 kan uitleggen wat geslachtelijke voortplanting is 

 weet dat geslachtelijke voortplanting nieuwe genencombinaties geeft 

 kan uitleggen wat ongeslachtelijke voortplanting is 

 weet voorbeelden van ongeslachtelijke voortplanting bij planten 

 weet dat ongeslachtelijke voortplanting dezelfde genencombinaties geeft 

 kent de bouw en de functies van de onderdelen van een bloem 

 weet waar stuifmeel wordt gevormd 

 weet waar eicellen worden gevormd 

 kent de term eenslachtige en tweeslachtige bloemen 

 weet wat bestuiving is 

 kent de verschillen tussen insectenbloemen en windbloemen 

 kent het verschil tussen kruisbestuiving en zelfbestuiving 

 weet hoe bevruchting in zijn werk gaat 

 weet hoe zaden en vruchten ontstaan 

 weet hoe vruchten en zaden kunnen worden verspreid 

 kent de onderdelen van een zaad en de functies 

 weet wat nodig is voor ontkieming 

 weet wat nodig is voor verdere groei en ontwikkeling van de plant 

 weet hoe de levenscyclus van de plant verloopt 

 kent de termen eenjarige, tweejarige en meerjarige plant 

 weet hoe transport binnen de plant werkt 

 kent de verschillen tussen hout- en bastvaten, in bouw, ligging en functie 

 kent de bouw en functies van de wortel(haren), stengels en bladeren 

 weet waarom, waar en welke reservestoffen worden opgeslagen 

 weet waardoor de plant zijn stevigheid krijgt 

 kent de manieren van bescherming tegen verdamping 

 je kent het doel van stofwisseling 

 weet wanneer stofwisseling plaats vindt 

 weet de verschillen tussen organische en anorganische stoffen en kan voorbeelden noemen 

 weet wat een reactie is 

BI/K/1 
BI/K/2 
BI/K/3 
BI/K/4 
BI/K/6 
BI/K/9 

Schriftelijk 
40 minuten 

Ja 1x Ja 
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 weet wat enzymen zijn, wat ze doen en hoe ze werken 

 kent het doel van fotosynthese 

 weet hoe en waar fotosynthese werkt en kan dit in formule noteren 

 weet wanneer fotosynthese plaatsvindt 

 weet hoe een plant stoffen opneemt 

 weet in welke organische stoffen glucose wordt omgezet en waar deze voor worden gebruikt 

 kent de term assimilatie 

 weet welke stoffen de plant gebruikt als bouwstoffen 

 weet welke stoffen de plant gebruikt als brandstoffen 

 kent het doel van verbranding 

 weet hoe verbranding werkt en kan dit in formule noteren 

 weet welke stoffen verbrand kunnen worden 

 weet wanneer en bij wie verbranding plaatsvindt 
 

 

4.1.2 

Repetitie Thema 2 Ecologie 
Basisstof 1 t/m 6 

Je:  

 kent de basisstoffen van dit thema: de feiten, de begrippen, de schema’s en de tekeningen 

 kan uitleggen wat ecologie betekent 

 kent de termen leefomgeving en milieu m.b.t. ecologie 

 weet het verschil tussen levende en levenloze natuur en kan voorbeelden noemen 

 kent de termen individu, populatie, levensgemeenschap en ecosysteem 

 weet wat een voedselketen is en kan er zelf een opstellen 

 kent de termen planteneter, vleeseter en alleseter 

 kan uitleggen wat producenten, consumenten en reducenten zijn en plaatst deze in een kringloop 

 begrijpt dat stoffen in een kringloop steeds doorgegeven worden 

 kent de verschillen in vorm tussen water- en landdieren 

 herkent een zool-, teen- en topganger (hoefganger) 

 kent de 5 verschillende pootvormen bij vogels en hun functie 

 kent de 5 verschillende snavelvormen en hun functie 

 kan poot- en snavelvorm aan elkaar linken 

 kent aanpassingen van planten m.b.t. temperatuur, licht en water 

 kent de koolstofkringloop 

 kent de piramide van aantallen en van biomassa 

 

BI/K/1 
BI/K/2 
BI/K/3 
BI/K/5 
BI/K/6 

Schriftelijk 
40 minuten 

Ja 1x Ja 

 
Einde rapportperiode 1. 
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4.2.1 

Repetitie Thema 3 Mens en Milieu 
Basisstof 1 t/m 7 

Je: 

 kent de basisstoffen van dit thema: de feiten, de begrippen, de schema’s en de tekeningen 

 weet welke stoffen het milieu levert aan de mens 

 weet op welke 3 manieren de mens het milieu kan beïnvloeden 

 kent de termen vervuiling, uitputting en en aantasting 

 kent de voornaamste oorzaken van milieuproblemen 

 kent de gevolgen van milieuproblemen 

 kent de term horizonvervuiling 

 weet wat voedingsgewassen en landbouwhuisdieren zijn en hoe deze groeien / worden gehouden 

 kent de termen veredeling, kunstmatige inseminatie, in-vitrofertilisatie 

 weet op welke manieren ziekten en plagen kunnen worden bestreden 

 kent de voor- en nadelen van de methoden 

 kent de term accumulatie 

 kent de typen landbouwbedrijven in Nederland 

 kent de voor- en nadelen van de typen landbouwbedrijven 

 kent de term verzuring en zure regen, de oorzaken en gevolgen 

 kent de term broeikaseffect en versterkt broeikaseffect, de oorzaken en gevolgen 

 kent de termen oppervlaktewater, grondwater, bodemvocht 

 kan uitleggen wat het zelfreinigend vermogen is en hoe het werkt 

 weet wat overbemesting is, hoe het ontstaat en de gevolgen 

 weet wat waterbloei is, hoe het ontstaat en de gevolgen 

 kent oorzaak en gevolg van vervuiling met chemische afvalstoffen 

 kent termen vervuiling en verspilling, m.b.t. drinkwater 

 weet hoe waterzuivering in zijn werk gaat 

 kent de termen ontbossing, erosie, humuslaag, kaalkap, verdroging, kanaliseren, bodemsanering 

 weet dat giftig lood vroeger in benzine voorkwam 

 weet welke soorten afval gescheiden ingeleverd kunnen worden 

 kent de term recyclen en composteren 

 kent de termen verbranden en storten, m.b.t. afval 

 

BI/K/1 
BI/K/2 
BI/K/3 
BI/K/7 

Schriftelijk 
40 minuten 

Ja 1x Ja 

4.2.2 

Repetitie Thema 4 Voeding en vertering 
Basisstof 1 t/m 6 
 
Je : 

 kent de basisstoffen van dit thema: de feiten, de begrippen, de schema’s en de tekeningen 

BI/K/1 
BI/K/2 
BI/K/3 
BI/K/4 
BI/K/9 

Schriftelijk 
40 minuten 

Ja 1x Ja 
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 weet dat bacteriën en schimmels voedsel bederven 

 weet hoe melk bederft 

 weet het verschil tussen pasteuriseren en steriliseren 

 weet dat met bacteriën en schimmels voedsel gemaakt kan worden 

 weet hier voorbeelden van te noemen 

 weet hoe brood, bier en wijn wordt gemaakt 

 kent de termen voedselvergiftiging en salmonella 

 kent de wijzen van conserveren van voedsel 

 weet wat additieven zijn en kan kunstmatige en natuurlijke noemen 

 weet wat dierlijke en plantaardige voedingsmiddelen zijn 

 weet wat voedingsstoffen en voedingsvezels zijn 

 weet wat bouwstoffen, brandstoffen, reservestoffen en beschermende stoffen zijn en kent 

voorbeelden 

 kent de soorten voedingsstoffen eiwitten, vetten, koolhydraten, water, mineralen, vitamines 

 weet hoe je zetmeel kunt aantonen 

 weet wat gezonde voeding is en kent de adviezen 

 kent de schijf van 5 en de verhoudingen 

 hebt in de les je bmi bepaald 

 kent de organen van het verteringsstelsel en de werking ervan 

 weet wat verteren is 

 weet hoe verteringssappen helpen 

 weet wat darmperistaltiek is en de 3 functies 

 kent de bouw en functies van het gebit van de tanden en kiezen 

 weet hoe je het gebit verzorgt 

 weet hoe tandproblemen kunnen ontstaan 

 kent de voeding, vertering en bouw van de tanden en kiezen  van planteneters, vleeseters en 

alleseters 

 

 
Einde rapportperiode 2. 

 

 
    

4.3.1 

Repetitie Thema 5 Gaswisseling 
Basisstof 1 t/m 4 

Je: 

 kent de basisstoffen van dit thema: de feiten, de begrippen, de schema’s en de tekeningen 

 kan uitleggen wat gaswisseling betekent 

 weet de ademhalingsorganen van insecten, vissen, amfibieën, reptielen en zoogdieren 

 kent de onderdelen van het ademhalingsstelsel van de mens en de functies 

BI/K/1 
BI/K/2 
BI/K/3 
BI/K/4 
BI/K/9 Schriftelijk 

40 minuten 
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 weet waar trilhaarcellen zich bevinden en wat ze doen 

 weet hoe in- en uitademen in zijn werk gaat 

 kent de verschillen tussen buik- en ribademhaling 

 kent de aandoeningen aan de longen en luchtwegen en de oorzaken 

 

4.3.2 

Repetitie Thema 6 Transport 
Basisstof 1 t/m 5 
 
Je: 

 kent de basisstoffen van dit thema: de feiten, de begrippen, de schema’s en de tekeningen 

 weet waar bloed uit bestaat en in welke verhouding 

 weet wat er in bloedplasma wordt vervoerd 

 kent de bouw en functie van rode bloedcellen en weet waar ze worden gemaakt 

 kent de bouw en functie van witte bloedcellen en weet welke 2 typen er zijn 

 weet wat leukemie inhoudt 

 kent de bouw en functie van bloedplaatjes 

 kan uitleggen hoe bloedstolling werkt 

 weet wat hemofilie inhoudt 

 weet dat het bloedvatenstelsel bestaat uit bloedvaten en het hart 

 weet de verschillen en weg van de grote en kleine bloedsomloop 

 kent de term dubbele bloedsomloop 

 weet wat slagaders, haarvaten en aders zijn en de bouw ervan 

 kent de bouw en de functies van de onderdelen van het hart 

 weet hoe het hart werkt (de 3 fasen) 

 kent de hart- en vaatziekten, de oorzaken, gevolgen en oplossingen 

 weet wat weefselvloeistof, lymfe, lymfevaten en lymfeknopen zijn en wat ze doen  

 

BI/K/1 
BI/K/2 
BI/K/3 
BI/K/4 
BI/K/9 

Schriftelijk 
40 minuten 

Ja 1x Ja 

4.3.3 

Thema 7 Opslag, uitscheiding en bescherming 
Basisstof 1 t/m 6 

Je : 

 kent de basisstoffen van dit thema: de feiten, de begrippen, de schema’s en de tekeningen 

 weet wat het inwendig milieu is, waaruit het bestaat en hoe het in stand wordt gehouden en door 

welke organen dat gebeurt 

 kent de functies van de lever en kan deze toelichten 

 kent de leverslagader, leverader, poortader en de functies 

 kent de bouw van de nieren en urinewegen, de functies en de werking  

 kent de oorzaken van de wisselende samenstelling van urine 

 kent de onderdelen en de functie van de huid 

BI/K/1 
BI/K/2 
BI/K/3 
BI/K/4 
BI/K/9 

BI/K/10 

Schriftelijk 
40 minuten 

Nee 
 

1x Ja 



Programma van Toetsing en Afsluiting       

CURSUSJAAR 2019/21 
 

 weet hoe de huid helpt bij een constante lichaamstemperatuur (te warm of te koud) 

 weet de oorzaken van klappertanden, rillen en kippenvel 

 kent de termen ziekteverwekkers,, lichaamsvreemde stoffen, antigenen, infectie 

 weet hoe koorts en antistoffen werken 

 kent de termen immuun, natuurlijke immuniteit, kunstmatige immuniteit 

 kent de termen vaccinatie, vaccin, inenting 

 

 
Einde rapportperiode 3. 

 
 

    

 
 
 

* Exameneenheden  B  KB  GL/TL  CE  moet op SE  mag op SE  

BI/K/1  

 
Oriëntatie op leren en werken  

 
x x x  B/K/GT  

 
 

BI/K/2  

 
Basisvaardigheden  

 
x x x  B/K/GT  

 
 

BI/K/3  

 
Leervaardigheden in het vak 

biologie  

 

x x x B/K/GT  

 
B/K/GT  

 
 

BI/K/4  

 
Cellen staan aan de basis  

 
x x x B/K/GT  

 
 B/K/GT  

 

BI/K/5  

 
Schimmels en bacteriën: nuttig 

en soms schadelijk  

 

x x x  B/K/GT  

 
 

BI/K/6  

 
Planten en dieren en hun 

samenhang: de eigen omgeving 

verkend  

 

x x x B/K/GT  

 
 B/K/GT  

 

BI/K/7  

 
Mensen beïnvloeden hun 

omgeving  

 

x x x  B/K/GT  

 
 

BI/K/8  

 
Houding, beweging en conditie  

 
x x x  B/K/GT  

 
 

BI/K/9  

 
Het lichaam in stand houden: 

voeding en genotmiddelen, 
x x x 

B/K/GT  

 
 

B/K/GT  
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energie, transport en 

uitscheiding  

 

BI/K/10  

 
Bescherming  

 
x x x  B/K/GT  

 
 

BI/K/11  

 
Reageren op prikkels  

 
x x x B/K/GT  

 
 B/K/GT  

 

BI/K/12  

 

Van generatie op generatie  

 
x x x B/K/GT  

 
 B/K/GT  

 

BI/K/13  

 

Erfelijkheid en evolutie  

 
 x x GT  

 
K  

 
GT  

 

BI/V/1  

 

Bescherming en antistoffen  

 
  x GT  

 
 GT  

 

BI/V/2  

 

Gedrag bij mens en dier  

 
  x GT  

 
 GT  

 

BI/V/3  

 

Verwerven, verwerken en 

verstrekken van informatie  

 

  x  GT  

 
 

BI/V/4  

 

Vaardigheden in samenhang  

 
  x GT  

 
 GT  
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Leerweg: MAVO Klas: 4   2021    

Vak: Biologie Methode: Biologie voor Jou 

Toetsnr Wat moet je voor de toetsing doen? 
Examen- 

Eenheden * 
Soort + 

tijd 
Herkans-

baar? 
Weging SE? 

4.1.1 

Repetitie Thema 1 Planten 
Basisstof 1 t/m 7 

Je: 

 kent de basisstoffen van dit thema: de feiten, de begrippen, de schema’s en de tekeningen 

 kan uitleggen wat geslachtelijke voortplanting is 

 weet dat geslachtelijke voortplanting nieuwe genencombinaties geeft 

 kan uitleggen wat ongeslachtelijke voortplanting is 

 weet voorbeelden van ongeslachtelijke voortplanting bij planten 

 weet dat ongeslachtelijke voortplanting dezelfde genencombinaties geeft 

 kent de bouw en de functies van de onderdelen van een bloem 

 weet waar stuifmeel wordt gevormd 

 weet waar eicellen worden gevormd 

 kent de term eenslachtige en tweeslachtige bloemen 

 weet wat bestuiving is 

 kent de verschillen tussen insectenbloemen en windbloemen 

 kent het verschil tussen kruisbestuiving en zelfbestuiving 

 weet hoe bevruchting in zijn werk gaat 

 weet hoe zaden en vruchten ontstaan 

 weet hoe vruchten en zaden kunnen worden verspreid 

 kent de onderdelen van een zaad en de functies 

 weet wat nodig is voor ontkieming 

 weet wat nodig is voor verdere groei en ontwikkeling van de plant 

 weet hoe de levenscyclus van de plant verloopt 

 kent de termen eenjarige, tweejarige en meerjarige plant 

 weet hoe transport binnen de plant werkt 

 kent de verschillen tussen hout- en bastvaten, in bouw, ligging en functie 

 kent de bouw en functies van de wortel(haren), stengels en bladeren 

 weet waarom, waar en welke reservestoffen worden opgeslagen 

 weet waardoor de plant zijn stevigheid krijgt 

 kent de manieren van bescherming tegen verdamping 

 je kent het doel van stofwisseling 

 weet wanneer stofwisseling plaats vindt 

 weet de verschillen tussen organische en anorganische stoffen en kan voorbeelden noemen 

 weet wat een reactie is 

BI/K/1 
BI/K/2 
BI/K/3 
BI/K/4 
BI/K/6 
BI/K/9 

Schriftelijk 
40 minuten 

Ja 1x Ja 
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 weet wat enzymen zijn, wat ze doen en hoe ze werken 

 kent het doel van fotosynthese 

 weet hoe en waar fotosynthese werkt en kan dit in formule noteren 

 weet wanneer fotosynthese plaatsvindt 

 weet hoe een plant stoffen opneemt 

 weet in welke organische stoffen glucose wordt omgezet en waar deze voor worden gebruikt 

 kent de term assimilatie 

 weet welke stoffen de plant gebruikt als bouwstoffen 

 weet welke stoffen de plant gebruikt als brandstoffen 

 kent het doel van verbranding 

 weet hoe verbranding werkt en kan dit in formule noteren 

 weet welke stoffen verbrand kunnen worden 

 weet wanneer en bij wie verbranding plaatsvindt 
 

 

4.1.2 

Repetitie Thema 2 Ecologie 
Basisstof 1 t/m 6 

Je:  

 kent de basisstoffen van dit thema: de feiten, de begrippen, de schema’s en de tekeningen 

 kan uitleggen wat ecologie betekent 

 kent de termen leefomgeving en milieu m.b.t. ecologie 

 weet het verschil tussen levende en levenloze natuur en kan voorbeelden noemen 

 kent de termen individu, populatie, levensgemeenschap en ecosysteem 

 weet wat een voedselketen is en kan er zelf een opstellen 

 kent de termen planteneter, vleeseter en alleseter 

 kan uitleggen wat producenten, consumenten en reducenten zijn en plaatst deze in een kringloop 

 begrijpt dat stoffen in een kringloop steeds doorgegeven worden 

 kent de verschillen in vorm tussen water- en landdieren 

 herkent een zool-, teen- en topganger (hoefganger) 

 kent de 5 verschillende pootvormen bij vogels en hun functie 

 kent de 5 verschillende snavelvormen en hun functie 

 kan poot- en snavelvorm aan elkaar linken 

 kent aanpassingen van planten m.b.t. temperatuur, licht en water 

 kent de koolstofkringloop 

 kent de piramide van aantallen en van biomassa 

 

BI/K/1 
BI/K/2 
BI/K/3 
BI/K/5 
BI/K/6 

Schriftelijk 
40 minuten 

Ja 1x Ja 

 
Einde rapportperiode 1. 

 

 
    



Programma van Toetsing en Afsluiting       

CURSUSJAAR 2019/21 
 

4.2.1 

Repetitie Thema 3 Mens en Milieu 
Basisstof 1 t/m 7 

Je: 

 kent de basisstoffen van dit thema: de feiten, de begrippen, de schema’s en de tekeningen 

 weet welke stoffen het milieu levert aan de mens 

 weet op welke 3 manieren de mens het milieu kan beïnvloeden 

 kent de termen vervuiling, uitputting en en aantasting 

 kent de voornaamste oorzaken van milieuproblemen 

 kent de gevolgen van milieuproblemen 

 kent de term horizonvervuiling 

 weet wat voedingsgewassen en landbouwhuisdieren zijn en hoe deze groeien / worden gehouden 

 kent de termen veredeling, kunstmatige inseminatie, in-vitrofertilisatie 

 weet op welke manieren ziekten en plagen kunnen worden bestreden 

 kent de voor- en nadelen van de methoden 

 kent de term accumulatie 

 kent de typen landbouwbedrijven in Nederland 

 kent de voor- en nadelen van de typen landbouwbedrijven 

 kent de term verzuring en zure regen, de oorzaken en gevolgen 

 kent de term broeikaseffect en versterkt broeikaseffect, de oorzaken en gevolgen 

 kent de termen oppervlaktewater, grondwater, bodemvocht 

 kan uitleggen wat het zelfreinigend vermogen is en hoe het werkt 

 weet wat overbemesting is, hoe het ontstaat en de gevolgen 

 weet wat waterbloei is, hoe het ontstaat en de gevolgen 

 kent oorzaak en gevolg van vervuiling met chemische afvalstoffen 

 kent termen vervuiling en verspilling, m.b.t. drinkwater 

 weet hoe waterzuivering in zijn werk gaat 

 kent de termen ontbossing, erosie, humuslaag, kaalkap, verdroging, kanaliseren, bodemsanering 

 weet dat giftig lood vroeger in benzine voorkwam 

 weet welke soorten afval gescheiden ingeleverd kunnen worden 

 kent de term recyclen en composteren 

 kent de termen verbranden en storten, m.b.t. afval 

 

BI/K/1 
BI/K/2 
BI/K/3 
BI/K/7 

Schriftelijk 
40 minuten 

Ja 1x Ja 

4.2.2 

Repetitie Thema 4 Voeding en vertering 
Basisstof 1 t/m 6 
 
Je : 

 kent de basisstoffen van dit thema: de feiten, de begrippen, de schema’s en de tekeningen 

BI/K/1 
BI/K/2 
BI/K/3 
BI/K/4 
BI/K/9 

Schriftelijk 
40 minuten 

Ja 1x Ja 
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 weet dat bacteriën en schimmels voedsel bederven 

 weet hoe melk bederft 

 weet het verschil tussen pasteuriseren en steriliseren 

 weet dat met bacteriën en schimmels voedsel gemaakt kan worden 

 weet hier voorbeelden van te noemen 

 weet hoe brood, bier en wijn wordt gemaakt 

 kent de termen voedselvergiftiging en salmonella 

 kent de wijzen van conserveren van voedsel 

 weet wat additieven zijn en kan kunstmatige en natuurlijke noemen 

 weet wat dierlijke en plantaardige voedingsmiddelen zijn 

 weet wat voedingsstoffen en voedingsvezels zijn 

 weet wat bouwstoffen, brandstoffen, reservestoffen en beschermende stoffen zijn en kent 

voorbeelden 

 kent de soorten voedingsstoffen eiwitten, vetten, koolhydraten, water, mineralen, vitamines 

 weet hoe je zetmeel kunt aantonen 

 weet wat gezonde voeding is en kent de adviezen 

 kent de schijf van 5 en de verhoudingen 

 hebt in de les je bmi bepaald 

 kent de organen van het verteringsstelsel en de werking ervan 

 weet wat verteren is 

 weet hoe verteringssappen helpen 

 weet wat darmperistaltiek is en de 3 functies 

 kent de bouw en functies van het gebit van de tanden en kiezen 

 weet hoe je het gebit verzorgt 

 weet hoe tandproblemen kunnen ontstaan 

 kent de voeding, vertering en bouw van de tanden en kiezen  van planteneters, vleeseters en 

alleseters 

 

 
Einde rapportperiode 2. 

 

 
    

4.3.1 

Repetitie Thema 5 Gaswisseling 
Basisstof 1 t/m 4 

Je: 

 kent de basisstoffen van dit thema: de feiten, de begrippen, de schema’s en de tekeningen 

 kan uitleggen wat gaswisseling betekent 

 weet de ademhalingsorganen van insecten, vissen, amfibieën, reptielen en zoogdieren 

 kent de onderdelen van het ademhalingsstelsel van de mens en de functies 

BI/K/1 
BI/K/2 
BI/K/3 
BI/K/4 
BI/K/9 Schriftelijk 

40 minuten 
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 weet waar trilhaarcellen zich bevinden en wat ze doen 

 weet hoe in- en uitademen in zijn werk gaat 

 kent de verschillen tussen buik- en ribademhaling 

 kent de aandoeningen aan de longen en luchtwegen en de oorzaken 

 

4.3.2 

Repetitie Thema 6 Transport 
Basisstof 1 t/m 5 
 
Je: 

 kent de basisstoffen van dit thema: de feiten, de begrippen, de schema’s en de tekeningen 

 weet waar bloed uit bestaat en in welke verhouding 

 weet wat er in bloedplasma wordt vervoerd 

 kent de bouw en functie van rode bloedcellen en weet waar ze worden gemaakt 

 kent de bouw en functie van witte bloedcellen en weet welke 2 typen er zijn 

 weet wat leukemie inhoudt 

 kent de bouw en functie van bloedplaatjes 

 kan uitleggen hoe bloedstolling werkt 

 weet wat hemofilie inhoudt 

 weet dat het bloedvatenstelsel bestaat uit bloedvaten en het hart 

 weet de verschillen en weg van de grote en kleine bloedsomloop 

 kent de term dubbele bloedsomloop 

 weet wat slagaders, haarvaten en aders zijn en de bouw ervan 

 kent de bouw en de functies van de onderdelen van het hart 

 weet hoe het hart werkt (de 3 fasen) 

 kent de hart- en vaatziekten, de oorzaken, gevolgen en oplossingen 

 weet wat weefselvloeistof, lymfe, lymfevaten en lymfeknopen zijn en wat ze doen  

 

BI/K/1 
BI/K/2 
BI/K/3 
BI/K/4 
BI/K/9 

Schriftelijk 
40 minuten 

Ja 1x Ja 

4.3.3 

Thema 7 Opslag, uitscheiding en bescherming 
Basisstof 1 t/m 6 

Je : 

 kent de basisstoffen van dit thema: de feiten, de begrippen, de schema’s en de tekeningen 

 weet wat het inwendig milieu is, waaruit het bestaat en hoe het in stand wordt gehouden en door 

welke organen dat gebeurt 

 kent de functies van de lever en kan deze toelichten 

 kent de leverslagader, leverader, poortader en de functies 

 kent de bouw van de nieren en urinewegen, de functies en de werking  

 kent de oorzaken van de wisselende samenstelling van urine 

 kent de onderdelen en de functie van de huid 

BI/K/1 
BI/K/2 
BI/K/3 
BI/K/4 
BI/K/9 

BI/K/10 

Schriftelijk 
40 minuten 

Nee 
 

1x Ja 
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 weet hoe de huid helpt bij een constante lichaamstemperatuur (te warm of te koud) 

 weet de oorzaken van klappertanden, rillen en kippenvel 

 kent de termen ziekteverwekkers,, lichaamsvreemde stoffen, antigenen, infectie 

 weet hoe koorts en antistoffen werken 

 kent de termen immuun, natuurlijke immuniteit, kunstmatige immuniteit 

 kent de termen vaccinatie, vaccin, inenting 

 

 
Einde rapportperiode 3. 

 
 

    

 
 
 

* Exameneenheden  B  KB  GL/TL  CE  moet op SE  mag op SE  

BI/K/1  

 
Oriëntatie op leren en werken  

 
x x x  B/K/GT  

 
 

BI/K/2  

 
Basisvaardigheden  

 
x x x  B/K/GT  

 
 

BI/K/3  

 
Leervaardigheden in het vak 

biologie  

 

x x x B/K/GT  

 
B/K/GT  

 
 

BI/K/4  

 
Cellen staan aan de basis  

 
x x x B/K/GT  

 
 B/K/GT  

 

BI/K/5  

 
Schimmels en bacteriën: nuttig 

en soms schadelijk  

 

x x x  B/K/GT  

 
 

BI/K/6  

 
Planten en dieren en hun 

samenhang: de eigen omgeving 

verkend  

 

x x x B/K/GT  

 
 B/K/GT  

 

BI/K/7  

 
Mensen beïnvloeden hun 

omgeving  

 

x x x  B/K/GT  

 
 

BI/K/8  

 
Houding, beweging en conditie  

 
x x x  B/K/GT  

 
 

BI/K/9  

 
Het lichaam in stand houden: 

voeding en genotmiddelen, 
x x x 

B/K/GT  

 
 

B/K/GT  
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energie, transport en 

uitscheiding  

 

BI/K/10  

 
Bescherming  

 
x x x  B/K/GT  

 
 

BI/K/11  

 
Reageren op prikkels  

 
x x x B/K/GT  

 
 B/K/GT  

 

BI/K/12  

 

Van generatie op generatie  

 
x x x B/K/GT  

 
 B/K/GT  

 

BI/K/13  

 

Erfelijkheid en evolutie  

 
 x x GT  

 
K  

 
GT  

 

BI/V/1  

 

Bescherming en antistoffen  

 
  x GT  

 
 GT  

 

BI/V/2  

 

Gedrag bij mens en dier  

 
  x GT  

 
 GT  

 

BI/V/3  

 

Verwerven, verwerken en 

verstrekken van informatie  

 

  x  GT  

 
 

BI/V/4  

 

Vaardigheden in samenhang  

 
  x GT  

 
 GT  

 

 

 


