
Bijlage PTA 4h biologie 
 

Sub domeinen, leerdoelen en begrippen per thema in 4 havo 
 
 

Thema Leerdoelen Eindterm Begrippen 

1 Inleiding in de biologie    

1 Wat is biologie? 1 Je kunt beschrijven wat biologie 

is en op welke gebieden biologie 

een rol speelt 

A4 A16 organismen, 

levensverschijnselen, 

stofwisseling, enzymen, 

katalyseren, dood, 

levenloos, individu, 

levensloop, ontwikkelen, 

soort, levenscyclus, 

natuurwetenschappen, 

context, biologische 

eenheden, moleculen, 

DNA, cel, orgaan, 

organisme, populatie, 

ecosysteem, biosfeer, 

systeem aarde, 

emergente eigenschap, 

interactie, 

 2 Je kunt de levenscyclus 

van dieren beschrijven 

C2.1 

 3 Je kunt de organisatieniveaus 

van de biologie benoemen en 

uitleggen dat op elk hoger 

organisatieniveau emergente 

eigenschappen ontstaan. 

A14 

(B3.1.5) 

2 Organen, weefsels 

en cellen 

4 Je kunt organenstelsels, 

organen, weefsels en cellen bij 

een mens herkennen en 

kenmerken en 

functies beschrijven. 

A11 A14 

B3.1.1 

organenstelsel, weefsel, 

dekweefsel (epitheel), 

zenuwweefsel, 

spierweefsel, 

tussencelstof 

 5 Je kunt beschrijven dat 

groepen cellen in een weefsel, 

orgaan of organenstelsel een 

gezamenlijke 

functie uitoefenen. 

B3.1.1 

B3.1.2 

 6 Je kunt bij (delen van) 

organismen het verband 

aangeven 

tussen vorm en functie. 

A11 

  



3 Plantaardige en 

dierlijke cellen 

7 Je kunt delen van dierlijke 

cellen en van plantaardige 

cellen herkennen en de functies 

ervan 

benoemen. 

B2.1.2 organel, celmembraan, 

celwand, cytoplasma, 

celplasma, celkern, 

kernmembraan, vacuole , 

vacuolemembraan, 

plastiden, chloroplasten,  

 8 Je kunt een microscoop 

gebruiken en daarmee (delen 

van) organismen bestuderen. 

A8.2 A8.4 bladgroenkorrels, 

bladgroen, 

chromoplasten, 

leukoplasten, 

intercellulaire ruimte, 

preparaat, object, 

transmissie- 

elektronenmicroscoop of 

TEM, scanning 

elektronenmicroscoop of 

SEM 

4 Celorganellen 7 Je kunt delen van dierlijke 

cellen en van plantaardige 

cellen herkennen en de functies 

ervan benoemen. 

B2.1.2 kernplasma, 

chromosomen, 

kernporie, 

kernlichaampje, 

endoplasmatisch 

reticulum, ruw 

endoplasmatisch 

reticulum, ribosomen, 

golgisysteem, exocytose, 

secretie, lysosoom, 

mitochondriën, ATP, 

fosfolipiden 

 9 Je kunt een cel beschrijven 

als zelfstandig functionerende 

biologische eenheid. 

B2.1.2 

(B2.1.3) 

  



5 Transport door 

membranen 

10 Je kunt de concentratie van 

een oplossing berekenen. 

A8.5 oplossing, concentratie, 

ppm (parts per million), 

diffusie, diffusiesnelheid, 

permeabel membraan, 

semipermeabel of 

selectief permeabel, 

osmose, osmotische 

waarde, osmotische druk, 

aquaporine, isotoon, 

hypotoon, hypertoon, 

turgor, plasmolyse, 

concentratieverval, passief 

transport, ionentransport, 

porie-eiwitten, 

transporteiwitten, actief 

transport, endocytose, 

endosoom, fagocytose, 

voedselvacuole 

 11 Je kunt uitleggen wat diffusie 

en osmose is en toelichten welke 

rol osmose speelt bij de 

stevigheid van 

planten. 

B2.2.1 

B2.2.2 

 12 Je kunt beschrijven hoe 

transport van stoffen via 

(cel)membranen 

plaatsvindt. 

B2.2.1 

B2.2.2 

(B3.4.2) 

6 Natuurwetenschap-

pelijk onderzoek 

13 Je kunt verschillende typen 

en methoden van een 

natuurwetenschappelijk 

onderzoek 

beschrijven 

A5.1 t/ 

A5.8 + 

A5.11 

natuurwetenschappelijk 

probleem, 

onderzoeksvraag, data, 

beschrijvend onderzoek, 

hypothese, 

hypothesetoetsend 

onderzoek, 

experimenteergroep, 

controlegroep, 

blancoproef, steekproef, 

ontwerpend onderzoek, 

model, modelleren, 

verwachting, resultaten, 

conclusie, 

werkplan, verslag, 

 14 Je kunt een werkplan maken 

voor het uitvoeren van een 

natuurwetenschappelijk 

onderzoek. 

A5.1 t/ 

A5.8 + 

A5.11 

  



Thema Leerdoelen Eindterm Begrippen 

2 Voortplanting    

1  Ongeslachtelijke 

voortplanting 

1 Je kent de gebeurtenissen 

tijdens de celcyclus. 

E1.2 E2.1 E 
2.2 E2.3 
E2.4 E2.7 

celdeling, 

ongeslachtelijke 

voortplanting, 

weefselkweek, kloon, 

klonen, mitose, 

celcyclus, DNA-replicatie 

of DNA- synthese, S-fase, 

chromatiden 

 2 Je weet dat door 
ongeslachtelijke voortplanting 
nakomelingen ontstaan die 
identiek zijn aan de ouder. 

E3.1 E2.8 

 3 Je herkent ethische en 

biologische argumenten bij 

standpunten over 

klonen van organismen. 

E2.8 E3.5 

2 Geslachtelijke 

voortplanting 

4 Je kunt uitleggen hoe door 

meiose geslachtscellen ontstaan 

en hoe 

bevruchting verloopt. 

E2.3 E3.2 geslachtelijke 

voortplanting, 

levenscyclus, 

geslachtscellen, 

lichaamscellen, 

bevruchting, haploïde 

cellen, zygote, diploïde 

cellen, reductiedeling, 

meiose, meiose I, 

meiose II, meeldraad, 

stamper, vruchtbeginsel, 

zaadbeginsel, zaad, 

kiem, zelfbestuiving, 

kruisbestuiving, 

plantenveredeling, 

teelballen, zaadcel, eicel, 

eierstokken, follikel, 

ovulatie 

 5 Je kunt beschrijven hoe 
geslachtelijke voortplanting 
bij bloemplanten 
plaatsvindt. 

C2.1 E3.3 

E3.6 

 6 Je kunt de delen en werking 

van het voortplantingsstelsel 

van de mens beschrijven. 

E3.4 

  



3 Hormonen 7 Je herkent de werking van 

hormonen bij de voortplanting 

van de mens. 

E3.4 

B4.2.2 

hormoonklieren, 

hormonen, 

geslachtshormonen, 

hypofyse, 

hypothalamus, FSH 

(follikelstimulerend 

hormoon), LH 

(luteïniserend 

hormoon), testosteron, 

menstruatiecyclus, 

oestrogeen, gele 

lichaam, 

progesteron 

4 Zwanger 8 Je kunt de ontwikkeling van 

zygote tot volgroeide baby 

beschrijven. 

C1.2.2, 

C1.2.3 

C1.2.4 

C2.1 C2.2 

C2.3 E3.2 

E3.3 

HCG (humaan 

choriongonadotrofine

), embryo, 

embryonale 

ontwikkeling, 

klievingsdelingen, 

placenta, navelstreng, 

vruchtwater, foetus, 

celdifferentiatie, 

stamcellen, celtype 

 9 Je kent de fasen van de 
geboorte. 

C2.2 

5 Seksualiteit 10 Je weet dat vanaf de puberteit 
en 
adolescentie seksualiteit 
een rol speelt. 

D3.1, 
D3.2, D3.3 
D3.9 

levensfase, puberteit, 

adolescentie, 

seksualiteit, seksuele 

opwinding, orgasme, 

heteroseksueel, 

homoseksueel, 

biseksueel, gender, 

transgender, 

coming-out 

 11 Je kunt seksualiteit toelichten 

en een mening geven over 

verschillende vormen van 

seksualiteit. 

D3.5, D3.6, 

D3.8 

  



6 Geboorteregeling 

en bescherming 

tegen soa's 

12 Je kunt de risico’s op infectie 
met seksueel overdraagbare 
aandoeningen toelichten. 

D3.7 soa (seksueel 

overdraagbare 

aandoening), aids, hiv 

(human 

immunodeficiency virus), 

voorbehoedmiddelen, 

anticonceptie, 

hormonale regulatie, ki 

(kunstmatige 

inseminatie), ivf (in- 

vitrofertilisatie), , 

 13 Je kent methoden om 

zwangerschap te voorkomen en 

hun 

voor- en nadelen. 

D3.4 

 14 Je kunt biologische en 

ethische argumenten 

herkennen met betrekking tot 

ingrijpen in het 

voortplantingsproces van de mens. 

E3.5 

  



Thema Leerdoelen Eindterm Begrippen 

3 Genetica    

1 Fenotype en genotype 1 Je kunt omschrijven wat 

het fenotype en het 

genotype van een 

organisme is. 

E4.1.1 

E4.1.2 

fenotype, genotype, 

karyotype, 

chromosomenportret, 

karyogram, autosomen, 

homologe 

chromosomen, 

geslachtschromosomen, 

gen, nucleotiden, 

genoom, basenparing, 

DNA-sequentie, allel, 

genexpressie, inactivatie, 

milieu- factoren, 

modificatie, aangeboren 

afwijking, 

erfelijke ziekte 

 2 Je kunt omschrijven wat DNA- 

sequentie en genexpressie 

betekenen. 

F1.1.1 

F1.1.2 

B1.1 

C1.1.4 

F1.1.1 

D1.1.1 

 3 Je kunt uitleggen dat een 

fenotype tot stand komt door 

het genotype en de invloed van 

milieufactoren. 

E4.1.1 

C2.4 

2 Genenparen 4 Je kunt uitleggen hoe het 

fenotype van een organisme tot 

stand komt en hierbij de 

begrippen homozygoot, 

heterozygoot, dominant en 

recessief 

gebruiken. 

E4.1.3 locus, genenpaar, 

homozygoot, 

heterozygoot, dominant 

allel, recessief allel, 

onvolledig dominant 

allel, intermediair, 

codominantie, genetica, 

recombinatie, 

genetische variatie 

 5 Je kunt uitleggen hoe door 

recombinatie nieuwe 

combinaties van allelen 

ontstaan. 

F1.4.1 

F1.3.1 

F1.2.3 

3 Monohybride 
kruisingen 

6 Je kunt van een monohybride 
kruising een 
kruisingsschema 
opstellen. 

E4.1.3 monohybride kruising, 

kruisingsvraagstuk, 

kruisingsschema, 

testkruising, stamboom 
 7 Je kunt de frequentie van 

genotypen en fenotypen van 

nakomelingen bij een 

monohybride kruising afleiden 

uit een kruisingsschema of 

stamboom. 

E4.1.3 

  



4 
Geslachtschromosomen 

8 Je kunt beschrijven op welke 

wijze geslachtschromosomen 

het geslacht 

van een mens bepalen. 

E4.1.2 X-chromosoom, Y- 

chromosoom, X- 

chromosomaal, 

draagster 
 9 Je kunt een kruisingsschema 

maken voor X-chromosomale 

overerving en hieruit of uit 

stambomen de frequentie van 

genotypen en fenotypen van 

nakomelingen afleiden. 

E4.1.3 

5 Speciale manieren 

van 

overerven/Multiple 

allelen en letale 

factoren 

10 Je kunt kruisingsschema’s 

maken voor onafhankelijke 

overerving van multipele 

allelen, letale factoren en 

gekoppelde genen en hieruit of 

uit stambomen de frequentie 

van genotypen en fenotypen 

van nakomelingen afleiden. 

E4.1.3 multipele allelen, letale 

factor, gekoppelde 

genen, gekoppelde 

overerving, 

onafhankelijke 

overerving, 

mitochondriaal DNA 

 11 Je kunt verklaren dat 

mitochondriale overerving kan 

leiden tot een andere overerving 

dan volgens 

de wetten van Mendel. 

E4.1.4 

6 Opvoeding of aanleg 12 Je kunt het doel van 
tweelingonderzoek beschrijven. 

C2.4 nature-nurturediscussie, 
epigenetica, 

 13 Je kunt verklaren dat 

epigenetica kan leiden tot een 

ander overervingspatroon dan 

volgens de 

wetten van Mendel. 

E4.1.4  

 
  



Thema Leerdoelen Eindterm Begrippen 

4 Evolutie (en ordening)    

1 De indeling van 

de levende 

natuur 

1 Je kunt het ordeningssysteem 

van organismen beschrijven en 

toepassen. 

B2.1.2, 

B3.2.1, 

F2.4.3 

biodiversiteit, domein, 

kenmerk, organische 

stoffen, anorganische 

stoffen, autotroof, 

cyanobacteriën, 

heterotroof, prokaryoot, 

eukaryoot, geslacht, 

binaire naamgeving, 

geslachtsnaam, 

soortaanduiding 

2 Prokaryoten 2 Je kunt kenmerken 

van prokaryoten 

noemen. 

B2.1.1 bacteriën, plasmiden, 

genetische modificatie, 

virus, bacteriofagen 

3 Eukaryoten 3 Je kunt kenmerken van 

eukaryoten noemen. 

B2.1.2 

C2.1 

schimmels, gisten, 

schimmeldraden, spore, 

paddenstoel, 

sporenplanten, 

vaatplanten, trilhaar, 

larve, metamorfose, pop, 

imago, eitjes 

4 De evolutietheorie 4 Je kunt uitleggen wat de 

neodarwinistische 

evolutietheorie inhoudt. 

F1.2.4 

F1.4.1 

F2.2.1 

F2.3.1 

F2.4 

evolutie, 

neodarwinistische 

evolutietheorie, 

neodarwinisme, 

natuurlijke selectie, 

survival of the fittest, 

genetische variatie, 

mutaties, 

overlevingskans, 

selectiedruk, fitness, 

adaptatie 

  



5 Onderzoek naar 
evolutie 

5 Je kent enkele 

onderzoeksmethoden 

naar 

verwantschap. 

F1.1.3 anatomie, homologe 

organen, analoge 

organen, rudimentaire 

organen, stamboom 

 6 Je kunt verschillen en 

overeenkomsten herkennen 

tussen organen en 

orgaanstelsels van de mens en 

van verschillende 

diersoorten. 

B3.1.3 

 7 Je kunt een stamboom 
aflezen en construeren. 

F2.4.3 

6 Evolutie in populaties 8 Je kunt beschrijven hoe de 

genetische eigenschappen van 

een populatie kunnen 

veranderen. 

F1.4.1 

F2.1 F2.2 

F2.3 F3.2 

F2.4.1 

populatie, soort, 

genenpool, seksuele 

selectie, genetic drift 

7 Het ontstaan van 
soorten 

9 Je kent manieren 

van reproductieve 

isolatie. 

F2.3 F2.4 

F3.2 

reproductieve isolatie, 
geografische isolatie, 
eilandtheorie,  

 
 
  



Thema Leerdoelen Eindterm Begrippen 

5 Regeling en beweging    

1 Regeling en 
homeostase 

1 Je kunt beschrijven hoe 

regelkringen een rol spelen bij 

het handhaven van de 

homeostase bij de mens. 

B4.1.3 

(B2.1.4) 

B2.1.5 

normwaarde, 

dynamisch evenwicht, 

regelkring, homeostase, 

negatieve 

terugkoppeling 

(negatieve feedback), 

positieve 

terugkoppeling 

(positieve feedback), 

uitwendig 

milieu, inwendig milieu 

2 Hormale regulatie 2 Je kunt beschrijven op welke 

manieren hormonen cellen van 

weefsels en 

organen kunnen beïnvloeden. 

B4.2.1, 

B4.2.3 

signaalmoleculen 

(signaalstoffen), 

receptoren, 

doelwitcellen, hormonen, 

endocriene klieren, 

exocriene klieren, 

doelwitorgaan 

(hormoonstelsel), 

hormoonconcentratie, 

hormoonstelsel, 

hypofyse, hypothalamus, 

groeihormoon (GH), 

oxytocine, antidiuretisch 

hormoon (ADH), 

schildklier, 

schildklierhormoon 

(thyroxine), eilandjes van 

Langerhans, insuline, 

glucagon, 

bloedsuikerspiegel, 

glycogeen, epo 

(erytropoëtine), bijnier, 

adrenaline 

 3 Je kunt de werking van 

hormoonklieren en hun 

hormonen beschrijven en 

afleiden hoe doelwitorganen 

daar op reageren. 

B4.2.2 

B4.2.3 



3 Het zenuwstelsel 4 Je kunt de bouw en 

signaalverwerking van de 

verschillende typen 

zenuwcellen beschrijven. 

B4.3.1 

B4.3.2 

zenuwstelsel, centraal 

zenuwstelsel, perifeer 

zenuwstelsel, animaal 

zenuwstelsel, 

autonoom zenuwstelsel 

(vegetatief 

zenuwstelsel), prikkel, , 

impulsen, receptoren 

(zintuigcellen), 

conductoren, 

effectoren, zenuwcellen 

(neuronen), 

neurotransmitters, 

dendriet, axon, 

myelineschede, cellen 

van Schwann, synaps, 

gevoelszenuwcel 

(sensorische zenuwcel), 

schakelcel, 

bewegingszenuwcel 

(motorische zenuwcel), 

zenuw, grote hersenen, 

kleine hersenen, 

hersenschors, grijze stof, 

merg, witte stof, 

hersenstam, 

hersencentrum, 

gevoelscentrum, 

bewegingscentrum, 

centrum voor zien of 

gezichtscentrum, 

ruggenmerg, 

ruggenmergszenuwknopen 

 5 Je kunt de bouw, functies en 

werking van het zenuwstelsel 

beschrijven. 

B4.3 

  



4 Reflexen en het 

autonome 

zenuwstelsel 

6 Je kunt de functie van 
reflexen en een reflexboog 
beschrijven. 

B4.3 

B7.3.2 

reflex, reflexboog, 

reactiesnelheid, 

orthosympatisch 

zenuwstelsel, 

parasympatisch 

zenuwstelsel, 

innerveren, 

doelwitorgaan 

(zenuwstelsel), dubbele 

innervatie 

 7 Je kunt de werking van het 

autonome zenuwstel 

beschrijven. 

B7.3.2 

5 Neurale regulatie 8 Je kunt beschrijven hoe 

impulsgeleiding plaatsvindt. 

B4.3.1 

B4.3.3 

rustpotentiaal, 

ionenpomp, natrium-

kaliumpomp, Na+- 

kanalen, drempelwaarde, 

actiefase, K+-kanalen, 

herstelfase, alles-of- 

nietsprincipe, 

prikkeldrempel, 

impulssterkte, 

impulsfrequentie, 

sprongsgewijze 

impulsgeleiding, 

impulsoverdracht 

 9 Je kunt beschrijven hoe 

impulsoverdracht plaatsvindt. 

B4.3.1 

B4.3.3 

5 Spieren en beweging 10 Je kunt de bouw en 
werking van spieren 
beschrijven. 

B6.1 

B7.3.2 

glad spierweefsel, 

dwarsgestreept 

spierweefsel, spiervezel, 

spierschede, pees, 

spierbundel, motorisch 

eindplaatje, motorische 

eenheid, 

spiercontractie, 

spierfibrillen, 

filamenten, actine, 

myosine, antagonisten, 

krachttraining, 

duurtraining, warming-

up, cooling-down, 

doping, anabole 

steroïden, 

 11 Je kunt de effecten van 

training en dopinggebruik 

uitleggen. 

B6.2 

 12 Je kunt de uitvoering van 

een onderzoek en de conclusies 

evalueren. 

A5.9 



uithoudingsvermogen, 

betrouwbaar 

onderzoek, 

valide onderzoek 

  



Thema Leerdoelen Eindterm Begrippen 

6 Waarneming en gedrag    

1 Het zintuigenstelsel 1 Je kunt de werking van 

zintuigen beschrijven de relatie 

van het zintuigstelsel met het 

zenuwstelsel beschrijven. 

B7.1.1 

B7.2.2 

externe prikkel, interne 

prikkel, mechanische 

receptor, 

gehoorreceptor, 

evenwichtsreceptor, 

tastreceptor, 

drukreceptor, chemische 

receptor, 

temperatuurreceptor, 

pijnreceptor, 

lichtreceptor, 

prikkeldrempel, 

drempelwaarde, 

adequate prikkel, 

adaptatie 

(gewenning) 

2 Het oog 2 Je kunt de delen van het oog 

beschrijven en hun functie 

toelichten. 

B7.1.2 

B7.2.1 

B7.3.3 

harde oogvlies, 

hoornvlies, iris 

(regenboogvlies), 

pigmenten, pupil, 

glasachtig lichaam, 

vaatvlies, voorste en 

 3 Je kunt de beeldvorming 

door ooglenzen beschrijven 

en de 

pupilreflex toelichten. 

B7.1.2 

B7.2.1 

B7.3.3 



 4 Je kunt de bouw en werking 

van het netvlies beschrijven en 

toelichten hoe je diepte kunt 

zien. 

B7.1.2 

B7.2.1 

B7.3.3 

achterste oogkamer, 

ooglens, straalvormig 

lichaam, netvlies, gele 

vlek, blinde vlek, 

accomoderen, 

accomodatiespieren, 

positieve lenzen, 

convergeren, brandpunt, 

brandpuntsafstand, 

negatieve lensen, 

divergeren, bijziend, 

verziend, pupilreflex, 

kringspieren, 

straalsgewijs lopende 

spieren, staafjes, 

kegeltjes, optisch 

chiasma, stereoscopie 

3 Gedrag beschrijven 5 Je kunt toelichten wat gedrag 

is en hoe gedrag is ingedeeld. 

D2.1 
D2.3 t/m 
D2.7 

ethologie, gedrag, 

adequaat gedrag, 

handelingen, 

gedragselementen, 

respons, 

gedragssysteem, 

gedragsketen, balts, 

voortplantingsgedrag, 

broedzorg, ethogram, 

protocol 

 6 Je kunt omschrijven wat 

ethologie inhoudt, hoe je gedrag 

kunt bestuderen en de invloed 

van gedragsonderzoek op de 

maatschappij toelichten. 

D2.1 

D2.3 t/m 

D2.7 

4 Het vormen van gedrag 7 Je kunt toelichten dat gedrag 
deels erfelijk is bepaald. 

D2.2 erfelijke eigenschappen, 

motivatie, periodieke 

invloed, biologische 

klok, 

voortplantingsprikkel, 

sleutelprikkel, 

supranormale prikkel 

 8 Je kunt de dynamische relatie 

beschrijven tussen een 

organisme en zijn omgeving. 

D2.1 

D2.3 

D2.4 

5 Aangepast gedrag 9 Je kunt leerprocessen 

herkennen en beschrijven en 

de functie van leren uitleggen. 

D2.3 

D2.4 

leerprocessen, 

inprenting, gevoelig 

periode, gewenning, 

conditionering, 

proefondervindelijk, trial 

and error, imitatie, inzicht 



6 Sociaal gedrag 10 Je kunt de functies en 

vormen van sociaal gedrag 

uitleggen en het verband 

aangeven met 

overlevingskansen. 

D2.8 sociaal gedrag, signalen, 

communiceren, 

geritualiseerd gedrag, 

bronst, 

territoriumgedrag, 

conflictgedrag, 

dreiggedrag, 

overspronggedrag, 

rangorde, pikorde, 

imponeergedrag, 

verzoeningsgedrag, staten 

 
  



Thema Leerdoelen Eindterm Begrippen 

7 Ecologie en milieu    

1 Organismen 1 Je kunt biotische en 
abiotische factoren binnen een 
ecosysteem benoemen. 

B8.3.1 

B8.3.3 

ecologie, biosfeer 

(systeem aarde), 

levensgemeenschap, 

biotische factoren, 

abiotische factoren, 

biotoop, ecosysteem, 

habitat, 

soortensamenstelling, 

verspreidingsgebied, 

tolerantie, optimum, 

beperkende factor 

 2 Je kunt de invloed van de 

belangrijkste abiotische 

factoren op organismen 

beschrijven. 

B8.3.3 

D4.2.1 

D4.2.2 

 3 Je kunt veranderingen van 

abiotische en biotische 

factoren beschrijven. 

B8.3.3 

D4.2.1 

D4.2.2 

2 Populaties 4 Je kunt binnen een 

ecosysteem vormen van 

concurrentie en van 

coöperatie onderscheiden. 

B8.3.2 

D4.2.4 
D4.1.1 
F3.2 

concurrentie, coöperatie, 

symbiose, mutualisme, 

commensalisme, 

parasitisme, geboorte, 

sterfte, migratie, 

biologisch evenwicht, 

uitheems, inheems, 

exoot, 

draagkracht 

 5 Je kunt de dynamiek en het 
evenwicht in een ecosysteem 
beschrijven. 

B8.3.2 
B8.3.3 C3.3 
C3.4 

3 Ecosystemen 6 Je kunt de voedselrelaties en 

de informatienetwerken binnen 

een ecosysteem 

beschrijven. 

D4.1.1 

D4.1.2 

D4.1.3 

vraat, signaalstoffen, 

voedselketen, predatie, 

voedselweb, trofisch 

niveau, producenten, 

assimilatie, 

koolstofassimilatie, 

voortgezette assimilatie, 

consumenten, 

dissimilatie, , 

reducenten, 

mineralisatie, biomassa 

(in voedselketen), 

piramide van aantallen, 

piramide van biomassa, 

productie 

 7 Je kunt de energiestroom 

door een ecosysteem 

beschrijven. 

B3.2.1 

B3.2.3 

B8.1.1 

B8.1.2 

B8.2.1 

  



4 Veranderende 
ecosystemen 

8 Je kunt enkele ecosystemen 

beschrijven aan de hand van 

kenmerkende soorten. 

F3.1 pioniersoorten, 

pionierecosysteem, 

successie, biodiversiteit 

(soortenrijkdom), 

climaxecosysteem, 

primaire successie, 

secundaire successie, 

indicatorsoorten, 

modelleren 

 9 Je kunt veranderingen in een 

ecosysteem beschrijven. 

C3.1 C3.2 

C3.3 C3.4 

+ F3.1? 

 10 Je kunt in een model 

gegeven informatie over 

ecosystemen gebruiken, 

bewerken en analyseren. 

A7 

5 Duurzaamheid en 

natuurbescherming 

11 Je kunt de voornaamste 

oorzaken en gevolgen van de 

milieuproblemen noemen. 

F3.4 duurzame 

ontwikkeling, 

versnippering, Rode 

lijst  12 Je kunt uitleggen wat onder 

duurzame ontwikkeling 

wordt verstaan. 

D4.2.5 

 13 Je kunt maatregelen 
noemen voor 
natuurbescherming. 

F3.4 

6 Kringlopen 14 Je kunt de koolstofkringloop 
beschrijven. 

B8.2.2 
B8.2.3 

fossiele brandstoffen, 

 15 Je kunt de stikstofkringloop 
beschrijven. 

B8.2.2 

B8.2.3 

ammonificatie, 

nitrificatie, denitrificatie, 

stikstofbinding 7 Voedselproductie 16 Je kunt manieren noemen 
waarop een optimale productie 
van voedsel kan worden 
verkregen. 

B8.2.2 

B8.2.3 

B8.3.4 

C3.5 

D4.1.4/D 

4.2.3 

D4.2.5 

D4.2.6 

  



 17 Je kent oorzaken en gevolgen 

van eutrofiëring van water en 

mogelijke oplossingen daarvoor. 

B8.2.2 

B8.2.3 

B8.3.4 C3.5 

persistent, 

accumulatie, 

biologisch 

afbreekbaar, 

uitspoeling, 

eutrofiëring 

(vermesting), 

waterbloei, 

veredeling, 

broeikaseffect, 

versterkt 

broeikaseffect, 

biomassa (voor 

energieopwekking), 

biobrandstoffen 

8 Energie 18 Je kent oorzaken en 

gevolgen van de 

klimaatverandering en 

mogelijke oplossingen 

daarvoor. 

B8.1.3 

B8.3.4 

D4.2.5 
D4.2.6 
F3.3 

   

 
 


