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EINDTERMEN “Bosbiotoopstudie”  
 

Eerste graad A-stroom 

 

Vakgebonden eindtermen aardrijkskunde 
 

De mens en het landschap 

Het landelijk landschap 

 

22 milieueffecten opnoemen die in verband kunnen gebracht worden met 

landbouwactiviteiten 

 

Het toeristische en recreatieve landschap 

 

36* De leerlingen leren als toerist en recreant respect opbrengen voor het milieu, het 

patrimonium en de bewoners 

  

* = attitude 

 

Vakgebonden eindtermen natuurwetenschappen (vanaf 01- 09- 2010) 
 

Systemen 

 

De leerlingen kunnen: 

6 met concrete voorbeelden aangeven dat organismen op verschillende manieren 

aangepast zijn aan hun omgeving 

7 in een concreet voorbeeld van een biotoop aantonen dat organismen een 

levensgemeenschap vormen waarin voedselrelaties voorkomen 

8 in concrete voorbeelden aantonen dat de omgeving het voorkomen van levende 

wezens beïnvloedt en omgekeerd 

9 in een concreet voorbeeld aantonen dat de mens natuur en milieu beïnvloedt en 

dat hierdoor ecologische evenwichten kunnen gewijzigd worden 

 

Wetenschappelijke vaardigheden 

 

20 onder begeleiding, een natuurwetenschappelijk probleem herleiden tot een 

onderzoeksvraag, en een hypothese of verwachting over deze vraag formuleren 

21 onder begeleiding, bij een onderzoeksvraag gegevens verzamelen en volgens een 

voorgeschreven werkwijze een experiment, een meting of een terreinwaarneming 

uitvoeren 

22 onder begeleiding, bij een eenvoudig onderzoek, de essentiële stappen van de na-

tuurwetenschappelijke methode onderscheiden 

23 onder begeleiding, verzamelde en beschikbare data hanteren, om te classificeren 

of om te determineren of om een besluit te formuleren 
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24 onder begeleiding resultaten uit een experiment, een meting of een terreinstudie 

weergeven. Dit kan gebeuren in woorden, in tabel of grafiek, door aan te duiden op 

een figuur of door te schetsen. De leerlingen gebruiken daarbij de correcte namen en 

symbolen  

 

Wetenschap en samenleving 

 

27 het belang van biodiversiteit, de schaarste aan grondstoffen en aan fossiele 

energiebronnen verbinden met een duurzame levensstijl 

 

 

Tweede graad ASO, TSO, KSO   

 

Natuurwetenschappen - Vakgebonden eindtermen (vanaf 01-09- 2013) 

 

I. Gemeenschappelijke eindtermen voor wetenschappen 
 

1. Wetenschappelijke vaardigheden 

 

Leerlingen: 

1) kunnen onder begeleiding de volgende aspecten van de natuurwetenschappelijke  

methode gebruiken bij het onderzoek van een natuurwetenschappelijk probleem: 

− een onderzoeksvraag hanteren; 

− een hypothese of verwach4ng formuleren; 

− met een aangereikte methode een experiment, een me4ng of een terreinwaarneming 

uitvoeren en daarbij specifiek materiaal correct hanteren; 

− onderzoeksresultaten weergeven in woorden, in een tabel of een grafiek; 

− uit data, een tabel of een grafiek rela4es en waarden afleiden om een besluit te 

formuleren; 

2) gaan vaardig om met nauwkeurigheid van meetwaarden en gebruiken wetenschappelijke 

terminologie, symbolen en SI-eenheden correct;  

3) kunnen productetiketten interpreteren en veilig en verantwoord omgaan met stoffen. 

 
2. Wetenschap en samenleving 

 

Leerlingen kunnen: 

4) bij het verduidelijken van en het zoeken naar oplossingen voor 

duurzaamheidvraagstukken wetenschappelijke principes hanteren die betrekking hebben op 

grondstoffenverbruik, energieverbruik, biodiversiteit en het leefmilieu; 

 

II - Vakgebonden eindtermen biologie 
 

Leerlingen kunnen: 

B - 1. macroscopische en microscopische observaties en metingen uitvoeren in het  
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kader van experimenteel biologisch onderzoek; 

B - 2. biologische informatie in schema’s en andere ordeningsmiddelen weergeven; 

B - 6. op het terrein organismen in hun habitat waarnemen en beschrijven; 

B - 7. bij waargenomen organismen overeenkomsten en verschillen beschrijven en die 

organismen in een eenvoudige classificatie plaatsen; 

B - 8. voorbeelden geven van interacties tussen organismen en hun omgeving en van 

interacties tussen organismen van dezelfde soort en van organismen van verschillende 

soorten; 

B - 10. illustreren dat micro-organismen uiteenlopende functies vervullen in de natuur; 

B - 12. aan de hand van voorbeelden het belang van biodiversiteit in ecosystemen aantonen; 

Vakoverschrijdende eindtermen (vanaf 01-09-2010) 

 
Gemeenschappelijke stam 

 

De leerlingen 

(communicatief vermogen) 

1 brengen belangrijke elementen van communicatief handelen in praktijk; 

(doorzettingsvermogen) 

4 blijven, ondanks moeilijkheden, een doel nastreven; 

(exploreren) 

8 benutten leer kansen in diverse situaties; 

(kritisch denken) 

11 kunnen gegevens, handelswijzen en redeneringen ter discussie stellen aan de 

hand van relevante criteria; 

(samenwerken) 

19 dragen actief bij tot het realiseren van gemeenschappelijke doelen; 

(zorgvuldigheid) 

25 stellen kwaliteitseisen aan hun eigen werk en aan dat van anderen; 

 
Leren leren, 1

ste
 graad 

 

Opvattingen over leren 

 

1 De leerlingen werken ordelijk 

 

Informatieverwerving 

 

3 De leerlingen kunnen gegevens memoriseren door gebruik te maken van 

hulpmiddelen 

4 De leerlingen oriënteren zich in overzichtelijke informatie door gebruik te maken 

van vormkenmerken zoals titels, ondertitels, afbeeldingen en tekstmarkeringen 

 

Informatieverwerking 
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7 De leerlingen zoeken bij het instuderen van een behandelde leerinhoud de 

noodzakelijke voorkennis opnieuw op in leerboek, werkboek of notities 

9 De leerlingen kunnen samenhangende informatie begrijpen en analyseren door de 

betekenis van woorden, begrippen en zinnen, waar mogelijk, uit de context af te 

leiden of op te zoeken 

 

Regulering van het leerproces 

 

11 De leerlingen selecteren en ordenen het nodige materiaal en plannen onder 

begeleiding hun werktijd 

12 De leerlingen kunnen werken met een antwoordblad en correctiesleutel en 

houden rekening met lesdoelstellingen of aanwijzingen van de leraar 

 

Leren leren, 2
de

 graad 

 

Opvattingen over leren 

 

1 De leerlingen werken planmatig 

 

Informatieverwerving 

 

3 De leerlingen kunnen uit gegeven informatiebronnen en -kanalen kritisch kiezen en 

deze raadplegen met het oog op te bereiken doelen 
 

Informatieverwerking 

 

4 De leerlingen kunnen zinvol inoefenen en herhalen 

5 De leerlingen kunnen gegeven informatie onder begeleiding kritisch analyseren en 

samenvatten 

 

Regulering van het leerproces 

 

7 De leerlingen kunnen een realistische werkplanning op korte termijn maken 

8 De leerlingen kunnen onder begeleiding hun leerproces sturen, beoordelen op 

doelgerichtheid en zonodig aanpassen 

9 De leerlingen trekken conclusies uit eigen leerervaringen en die van anderen 

 

 

Alle graden ASO, TSO en KSO  
 

Vakoverschrijdende eindtermen (vanaf 01-09-2010) 

 
Context 4: Omgeving en duurzame ontwikkeling 

 

De leerlingen: 
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2 herkennen in duurzaamheidvraagstukken de verwevenheid tussen economische, 

sociale en ecologische aspecten en herkennen de invloed van techniek en beleid 

5 tonen interesse en uiten hun appreciatie voor de natuur, het landschap en het 

cultureel erfgoed 

6 voelen de waarde aan van natuurbeleving en het genieten van de natuur 

 


