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EINDTERMEN “In het spoor van grote grazers” 
 
Tweede graad ASO, TSO, KSO   
 
Natuurwetenschappen - Vakgebonden eindtermen (vanaf  1 september 2013) 
 
I. Gemeenschappelijke eindtermen voor wetenschappen  
 
(Gemeenschappelijke eindtermen gelden voor het geheel van de 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 verwachting formuleren; 
− met een aangereikte methode een experiment, een meting 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 relaties 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  
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 - 11. een eenvoudige materiekringloop en energiedoorstroming in een ecosysteem 
beschrijven; 
B - 12. aan de hand van voorbeelden het belang van biodiversiteit in ecosystemen aantonen; 
 
 
II. Eindtermen voor wetenschappen 3 de graad ASO en TSO 
 
Onderzoekend leren/leren onderzoeken 
 



2 

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.  
7      resultaten van experimenten en waarnemingen afwegen tegenover de verwachte, rekening 
houdende met de omstandigheden die de resultaten kunnen beïnvloeden.  
8       resultaten van experimenten en waarnemingen verantwoord en bij wijze van hypothese, 
veralgemenen. 
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. 
 
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. 
26    onderscheiden feiten van meningen of vermoedens.  
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.  
 
B. Vakoverschrijdende eindtermen vanaf 01/09/2010 
 
Gemeenschappelijke stam:  
 
De leerlingen  
(esthetische bekwaamheid) 
6. kunnen schoonheid ervaren; 
(flexibiliteit) 
9. zijn bereid zich aan te passen aan wisselende eisen en omstandigheden 
(kritisch denken) 
11. kunnen gegevens, handelwijzen en redeneringen ter discussie stellen a.d.h. van relevante 
criteria; 
12. zijn bekwaam om alternatieven af te wegen en een bewuste keuze te maken; 
13. kunnen onderwerpen benaderen vanuit verschillende invalshoeken; 
(mediawijsheid) 
14. gaan alert om met media; 
(zorgzaamheid) 
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27. dragen zorg voor de toekomst van zichzelf en de ander; 
 
Leren leren 2 de graad 
 
3. De leerlingen kunnen uit gegeven informatiebronnen en -kanalen kritisch kiezen en deze 
raadplegen met het oog op te bereiken doelen. 
5. De leerlingen kunnen gegeven informatie onder begeleiding kritisch analyseren en 
samenvatten. 
6. De leerlingen herkennen strategieën om problemen op te lossen en evalueren ze. 
9. De leerlingen trekken conclusies uit eigen leerervaringen en die van anderen. 
 
Leren leren 3 de graad 
 
3. De leerlingen kunnen diverse informatiebronnen en -kanalen kritisch kiezen en raadplegen 
met het oog op te bereiken doelen. 
5. De leerlingen kunnen informatie samenvatten. 
6. De leerlingen kunnen op basis van hypothesen en verwachtingen mogelijke oplossingswijzen 
realistisch inschatten en uitvoeren. 
10. De leerlingen kunnen feedback geven en ontvangen over hun leerervaringen. 
 
Context 4: Omgeving en duurzame ontwikkeling 
De leerlingen:  
 
2. herkennen in duurzaamheidsvraagstukken de verwevenheid tussen economische, sociale en 
ecologische aspecten en herkennen de invloed van techniek en beleid; 
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 6: Socio-economische samenleving 
 
De leerlingen: 
 
6. geven voorbeelden van factoren die de waardering van goederen en diensten beïnvloeden; 
 
 


