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1. vakoverschrijdende eindtermen die van toepassing zijn tijdens 

de Climate Clash 
Tweede en derde graad  

 Context 1: Lichamelijke gezondheid en veiligheid. De leerlingen: 

5.     maken gezonde keuzes in hun dagelijkse voeding; participeren ; 

14.   gebruiken eigen en openbaar vervoer op een veilige manier; 

15.   beseffen dat maatschappelijke fenomenen een impact hebben op veiligheid en 

gezondheid. 

 

 Context 4: Omgeving en duurzame ontwikkeling. De leerlingen: 

1. participeren aan milieubeleid en -zorg op school; 

2. herkennen in duurzaamheidsvraagstukken de verwevenheid tussen economische, sociale 

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

3. zoeken naar mogelijkheden om zelf duurzaam gebruik te maken van ruimte, 

grondstoffen, goederen, energie en vervoermiddelen; 

4. zoeken naar duurzame oplossingen om de lokale en globale leefomgeving te beïnvloeden 

en te verbeteren; 

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. 

 

 Context 5 : Politiek-juridische samenleving. De leerlingen: 

2. passen inspraak, participatie en besluitvorming toe in reële schoolse situaties; 

 Context 6 : Socio-economische samenleving. De leerlingen: 

3. zetten zich in voor de verbetering van het welzijn en de welvaart in de wereld; 

4. hebben bij het kopen van goederen en het gebruiken van diensten zowel oog voor prijs-

kwaliteit en duurzame ontwikkeling als voor de rechten van de consument; 

9.    lichten de rol toe van ondernemingen, werkgevers- en werknemersorganisaties in een 

nationale en internationale context. 

 Leren leren 

Tweede graad  
Opvattingen over leren: 

1. De leerlingen werken planmatig. 

2. De leerlingen reflecteren over hun leeropvattingen, leermotieven en 

leerstrategieën. 

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. 

Problemen oplossen 

6. De leerlingen herkennen strategieën om problemen op te lossen en 

evalueren ze. 

 

 

http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/secundair-onderwijs/vakoverschrijdend/lerenleren.htm
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Regulering van het leerproces 

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

anderen. 

10.    De leerlingen beseffen dat er verschillende oorzaken zijn voor slagen en              

mislukken. 

Derde graad  
Opvattingen over leren: 

1. De leerlingen werken systematisch. 

Informatieverwerving: 

2. De leerlingen kunnen diverse informatiebronnen en -kanalen kritisch kiezen 

en raadplegen met het oog op te bereiken doelen. 

3. De leerlingen kunnen verwerkte informatie vakoverstijgend en in 

verschillende situaties functioneel toepassen. 

4. De leerlingen kunnen informatie samenvatten. 

Problemen oplossen 

5. De leerlingen kunnen op basis van hypothesen en verwachtingen mogelijke 

oplossingswijzen realistisch inschatten en uitvoeren. 

6. De leerlingen evalueren de gekozen oplossingswijze en de oplossing en 

gaan eventueel op zoek naar een alternatief. 

Reguleren van het leerproces: 

       8.     De leerlingen kunnen een realistische werkplanning op langere termijn  

               maken. 

       9.     De leerlingen kunnen feedback geven en ontvangen over hun  

               leerervaringen. 

      11.    De leerlingen kunnen het eigen aandeel in slagen en mislukken inschatten. 

 ICT 

Tweede graad 
1. Techniek begrijpen. 

1. De leerlingen kunnen effecten van techniek op mens en samenleving illustreren 

en in historisch perspectief plaatsen (zoals comfort, design, milieu, 

consumentisme,…). 

2. 'Technisch' begrijpen. De leerlingen kunnen 

2. kennis en vaardigheden uit verschillende vakgebieden herkennen in technische 

realisaties. 

3. de eigenheid van het technisch proces (bijvoorbeeld doelbepaling, ontwerpen, 

uitvoeren, evalueren) herkennen en omschrijven. 

3. Attitude 

4. De leerlingen ontwikkelen een constructief kritische houding ten aanzien van 

techniek, technische beroepen en ondernemingen/organisaties. 

 

Derde graad 
         1.    Techniek begrijpen. De leerlingen kunnen 
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1. effecten van techniek op mens en samenleving illustreren en in historisch 

perspectief plaatsen (zoals comfort, design, milieu, consumentisme, ...). 

                                        2.    'Technisch' begrijpen. De leerlingen kunnen 

5. kennis en vaardigheden uit verschillende sectoren herkennen; 

6.  eenvoudige ontwerpen en realisaties evalueren; 

                                        3.     Attitude 

8. De leerlingen ontwikkelen een constructief kritische houding ten aanzien van 

techniek, technische beroepen en ondernemingen/organisaties. 

 

2. Vakgebonden eindtermen die van toepassing zijn tijdens de 

Climate Clash 
 

Tweede graad 

 Aardrijkskunde: 
1. Kennis. De leerlingen kunnen 

1. op kaarten aanduiden en benoemen: continenten en oceanen, de belangrijkste staten 

10. op een eenvoudige manier de natuurlijke en menselijke oorzaken van milieuproblemen in 

een gebied verklaren en er de gevolgen voor mens, natuur en milieu uit afleiden. 

12. verbanden leggen tussen levenswijze, cultuur en leefmilieu. 

2. Vaardigheden. De leerlingen kunnen 

13. de lokalisatie van verschijnselen, ruimtelijke gegevens en aardrijkskundig relevante 

gebeurtenissen uit de actualiteit opzoeken. 

14. de herkomst van een aantal producten in diverse informatiebronnen opzoeken en 

lokaliseren. 

3. Attitudes. De leerlingen kunnen 

19. nemen een kritische houding aan t.o.v. aardrijkskundige informatie in de media. 

21. brengen begrip op voor de wijze van zingeving in eigen en andere leefmilieus en culturen. 

22. houden in hun handelen rekening met duurzame ontwikkeling in tijd en ruimte. 

 

 Natuurwetenschappen 

Tweede graad 

I. Gemeenschappelijke eindtermen voor wetenschappen 

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 verwachting formuleren 

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

− uit data, een tabel of een grafiek relaties en waarden afleiden om een besluit te formuleren; 

http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/secundair-onderwijs/derde-graad/aso/vakgebonden/aardrijkskunde/eindtermen.htm
http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/secundair-onderwijs/derde-graad/aso/vakgebonden/natuurwetenschappen/eindtermen.htm
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2. gaan vaardig om met nauwkeurigheid van meetwaarden en gebruiken wetenschappelijke 

terminologie, symbolen en SI-eenheden correct; 

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; 

5. de natuurwetenschappen als onderdeel van de culturele ontwikkeling duiden en de 

wisselwerking met de maatschappij op ecologisch, ethisch en technisch vlak illustreren. 

II. Vakgebonden eindtermen biologie. 

Leerlingen kunnen: 

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

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 - 11. een eenvoudige materiekringloop en energiedoorstroming in een ecosysteem 

beschrijven; 

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

aantonen; 

 

III Vakgebonden eindtermen chemie 

C - 4. aan de hand van de chemische formule een representatieve stof benoemen en 

classificeren als: 

− anorganische of organische stof; 

− enkelvoudige of samengestelde stof; 

* in het geval van enkelvoudige stof als metaal, niet-metaal, edelgas; 

* in het geval van anorganische samengestelde stof als oxide, hydroxide, zuur of zout. 

 

Derde graad 

 Aardrijkskunde: 
1. Kennis. De leerlingen kunnen 

2. met een voorbeeld aantonen dat een afbeelding of kaart een gecodeerde voorstelling is 

van de werkelijkheid. 

4. bewegingen in het zonnestelsel en gevolgen ervan op aarde aangeven. 

6. weer en klimaat in verband brengen met opbouw van en met processen in de atmosfeer. 

7. de invloed van menselijke activiteiten op het milieu zoals: broeikaseffect, natuurrampen, 

zure regen, waterbeheersing, bodemdegradatie en -verbetering met voorbeelden illustreren. 

8. de geofysische opbouw van de aarde en de platentektoniek beschrijven en gevolgen ervan 

zoals: de ligging van oceanen en continenten, vulkanisme en aardbevingen en bepaalde 

klimaatsveranderingen verklaren. 

10 productie en consumptie van voedsel en hulpbronnen in relatie brengen met 

demografische evolutie en welvaartsniveau in het kader van een duurzame ontwikkeling. 

11. zowel verschuivingen van industrie of tertiaire activiteiten als demografische migraties 

met voorbeelden illustreren en dit in verband brengen met sociaal-economische of politieke 

factoren. 

http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/secundair-onderwijs/derde-graad/aso/vakgebonden/aardrijkskunde/eindtermen.htm
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12. stad, platteland, verstedelijking en mobiliteit morfologisch en functioneel typeren en 

verklaren. 

14. met voorbeelden de erfgoed- of natuurwaarde van landschapselementen uit het verleden 

omschrijven en hun huidig belang duiden. 

15. het belang duiden van natuurlijke en sociaal-economische componenten voor de 

ruimtelijke planning. 

2. Vaardigheden. De leerlingen kunnen 

16. aardrijkskundige gegevens opzoeken, ordenen en op een eenvoudige manier verwerken, 

gebruik makend van beschikbare, hedendaagse informatiebronnen en -technieken. 

17. een kaartvoorstelling kiezen in functie van het gebruik. 

18. een standplaats op aarde bepalen door middel van beschikbare, hedendaagse technieken 

en methodes. 

22. een klimaat interpreteren aan de hand van temperatuur, neerslag en algemene 

luchtcirculatie. 

23. belangrijke geologische gebeurtenissen, klimaatsveranderingen en de biologische evolutie 

situeren op een geologische tijdsschaal. 

25. een landschap analyseren, de elementen ordenen tot een structuur en hieruit de 

eigenheid van het landschap bepalen. 

26. voorstellen aanbrengen voor het ruimtegebruik in het kader van duurzame ontwikkeling. 

3. Attitudes. De leerlingen 

27. zijn kritisch tegenover aangeboden informatie zoals die m.b.t. ontwikkelings-, welvaarts- 

en milieuproblemen. 

28. zien mogelijkheden om op een positieve manier te participeren in beleidsbeslissingen 

inzake milieubeleid en ruimtelijke ordening. 

29. zijn bereid om lokale problemen van milieu en samenleving in een globale context te 

plaatsen. 

30. hebben aandacht voor de waarde van natuurlijke en culturele landschappen. 

31. zijn zich bewust van de plaats van de mens in het heelal. 

 Natuurwetenschappen 

I. Gemeenschappelijke eindtermen voor wetenschappen 

Onderzoekend leren/leren onderzoeken. Met betrekking tot een concreet wetenschappelijk of 

toegepast wetenschappelijk probleem, vraagstelling of fenomeen kunnen de leerlingen: 

1.  relevante parameters of gegevens aangeven, hierover informatie opzoeken en deze 

oordeelkundig aanwenden. 

2. een eigen hypothese (bewering, verwachting) formuleren en aangeven hoe deze kan 

worden onderzocht. 

3. voorwaarden en omstandigheden die een hypothese (bewering, verwachting) weerleggen 

of ondersteunen, herkennen of aangeven. 

4. ideeën en informatie verzamelen om een hypothese (bewering, verwachting) te testen en 

te illustreren. 

5. omstandigheden die een waargenomen effect kunnen beïnvloeden, inschatten. 

6. aangeven welke factoren een rol kunnen spelen en hoe ze kunnen worden onderzocht. 

http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/secundair-onderwijs/derde-graad/aso/vakgebonden/natuurwetenschappen/eindtermen.htm
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7. resultaten van experimenten en waarnemingen afwegen tegenover de verwachte, 

rekening houdend met de omstandigheden die de resultaten kunnen beïnvloeden. 

8. resultaten van experimenten en waarnemingen verantwoord en bij wijze van hypothese, 

veralgemenen. 

9. experimenten of waarnemingen in klassituaties met situaties uit de leefwereld verbinden. 

10. doelgericht, vanuit een hypothese of verwachting, waarnemen. 

11. waarnemings- en andere gegevens mondeling en schriftelijk verwoorden en weergeven in 

tabellen, grafieken, schema's of formules. 

12. alleen of in groep, een opdracht uitvoeren en er een verslag over uitbrengen. 

 

       Wetenschap en samenleving. De leerlingen kunnen met betrekking tot de vakinhoudelijke  

         eindtermen 

15. de wisselwerking tussen de natuurwetenschappen, de technologische ontwikkeling en de 

leefomstandigheden van de mens met een voorbeeld illustreren. 

17. met een voorbeeld sociale en ecologische gevolgen van natuurwetenschappelijke 

toepassingen illustreren. 

18. met een voorbeeld illustreren dat economische en ecologische belangen de ontwikkeling 

van de natuurwetenschappen kunnen richten, bevorderen of vertragen. 

19. met een voorbeeld de wisselwerking tussen natuurwetenschappelijke en filosofische 

opvattingen over de werkelijkheid illustreren. 

20. met een voorbeeld verduidelijken dat natuurwetenschappen behoren tot cultuur, nl. 

verworven opvattingen die door meerdere personen worden gedeeld en die aan anderen 

overdraagbaar zijn. 

21. met een voorbeeld de ethische dimensie van natuurwetenschappen illustreren. 

     Attitudes. De leerlingen 

22. zijn gemotiveerd om een eigen mening te verwoorden. 

23. houden rekening met de mening van anderen. 

24. zijn bereid om resultaten van zelfstandige opdrachten objectief voor te stellen. 

25. zijn bereid om samen te werken. 

27. beoordelen eigen werk en werk van anderen kritisch en objectief. 

28. trekken conclusies die ze kunnen verantwoorden. 

29. hebben aandacht voor het correct en nauwkeurig gebruik van wetenschappelijke 

terminologie, symbolen, eenheden en data. 

30. zijn ingesteld op het veilig en milieubewust uitvoeren van een experiment. 

31. houden zich aan de instructies en voorschriften bij het uitvoeren van opdrachten. 

   II. Vakgebonden eindtermen biologie 

1. Algemene eindtermen. Algemene eindtermen zijn vakgebonden eindtermen die niet aan 

een welbepaalde vakinhoud zijn gebonden. De leerlingen kunnen 

B1 kenmerken van een gezonde levenswijze verklaren. 

B2 illustreren dat biologisch verantwoord handelen noodzakelijk is voor het individu. 



    
 

8 
 

B3 een kritisch oordeel formuleren over de wisselwerking tussen biologische en 

maatschappelijke ontwikkelingen. 

B8* De leerlingen hebben aandacht voor de eigen gezondheid en die van anderen. 

    III Vakgebonden eindtermen chemie 

1. Algemene eindtermen. Algemene eindtermen zijn vakgebonden eindtermen die niet aan 

een welbepaalde vakinhoud zijn gebonden. De leerlingen kunnen 

C6 het belang van chemische kennis in verschillende opleidingen en beroepen illustreren. 

 Wetenschappen 
A. Structuren. De leerlingen kunnen op verschillende schaalniveaus 

5. structuren op grond van observeerbare of experimentele gegevens identificeren 

en classificeren. 

B. Interacties. De leerlingen kunnen op verschillende schaalniveaus 

1. processen waarbij energie wordt getransformeerd of getransporteerd beschrijven 

en herkennen in voorbeelden; 

2. vorming, stabiliteit en transformatie van structuren beschrijven, verklaren, 

voorspellen en met eenvoudige hulpmiddelen experimenteel onderzoeken; 

G. Onderzoekscompetentie. De leerlingen kunnen 

1. zich oriënteren op een onderzoeksprobleem door gericht informatie te 

verzamelen, te ordenen en te bewerken; 

2. een onderzoeksopdracht met een wetenschappelijke component voorbereiden, 

uitvoeren en evalueren; 

 

 

 

 

 

 

http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/secundair-onderwijs/specifieke-eindtermen-aso/-/wetenschappen/specifieke-eindtermen.htm

