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Overzicht leerjaar 1  

 

1 Stevigheid en beweging  2 Moord op het Darwin College 

     
1 Vorm en functie van het skelet  1 Moord op het Darwin College 

2 Botten benoemen  2 Het slachtoffer 

3 De bouw van botten  3 De plaats delict 

4 Beenverbindingen  4 De verraderlijke vlieg 

5 Spieren  5 Een bloedig spoor 

6 Houding en beweging  6 De verloren haar 

7 Blessures  7 De rechtszaak 

     

     
3 Organen en cellen  4 Biodiversiteit (Ordening) 

     
1 Organen en orgaanstelsels  1 Ontwerp een dierentuin 

2 Cellen en weefsels  2 Dieren 

3 Dierlijke en plantaardige cellen  3 Planten 

4 Chromosomen  4 Schimmels 

5 Celdeling  5 Bacteriën 

   6 Ordening 

     

     

     
5 Waarnemen en reageren  6 Bloemen en bestuiving 

     
1 Zintuigen  1 Bloemen 

2 Waarnemen en reageren  2 Bestuiving 

3 Horen  3 Voortplanting 

4 Zien  4 Zaden verspreiden 

5 Hormonen  5 Ontwerp een bloem 

6 Gedrag    
7 Vervang een zintuig    
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3   Organen en cellen  

 

Introductie 

In dit thema maken leerlingen kennis met de bouwblokken van organismen: 
organen en cellen. Ze koppelen dit niet alleen aan mensen en dieren, maar 
ook aan planten.  

Erfelijk materiaal 
Het thema is opgebouwd van groot naar klein. Vanuit de (herkenbare) 
orgaanstelsels en organen komen leerlingen uiteindelijk in de cel. Hier komt 
ook erfelijk materiaal en celdeling aan bod.  

Microscopie en tekenen 
De studie van cellen leent zich goed om de praktische vaardigheden van 
microscopie en tekenen te herhalen. Hierbij leren de leerlingen een nieuwe 
vaardigheid: de schematische tekening. 

 

Leerdoelen 

3.1 Organen en orgaanstelsels 

• Orgaan en orgaanstelsel 

Je kunt de begrippen orgaan en orgaanstelsel omschrijven. 

• Belangrijke organen 

Je kunt in een afbeelding enkele belangrijke organen van de mens benoemen. 

• Belangrijke orgaanstelsels 

Je kunt in een afbeelding enkele belangrijke orgaanstelsels van de mens benoemen. 

• Functies orgaanstelsels 

Je kunt de belangrijkste functies van de orgaanstelsels omschrijven en er 

voorbeelden van organen bij geven. 

• Belangrijke organen bij planten 

Je kunt de belangrijkste organen bij planten noemen, en er voorbeelden van organen 

bij geven. 

• Functies orgaanstelsels planten 

Je kunt de belangrijkste functies van wortels, stengels en bladeren omschrijven. 

  

https://biologieles.matrixlms.eu/teacher_competency/show/9974?proficiency_id=14193
https://biologieles.matrixlms.eu/teacher_competency/show/9974?proficiency_id=14194
https://biologieles.matrixlms.eu/teacher_competency/show/9974?proficiency_id=14195
https://biologieles.matrixlms.eu/teacher_competency/show/9974?proficiency_id=14196
https://biologieles.matrixlms.eu/teacher_competency/show/9974?proficiency_id=15173
https://biologieles.matrixlms.eu/teacher_competency/show/9974?proficiency_id=15174
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3.2 Cellen en weefsels 

• Cellen organismen 

Je benoemt dat alle organismen bestaan uit één of meer cellen.. 

• Cel en weefsel 

Je kunt de begrippen cel, weefsel en tussencelstof omschrijven. Je kunt voorbeelden 

geven van weefsels. 

• Vorm cellen 

Je kunt uitleggen dat de vorm van cellen en tussencelstof samenhangt met de 

functie. Hiervan kun je voorbeelden geven. 

3.3 Dierlijke en plantaardige cellen 

• Cel-onderdelen benoemen 

Je kunt in een afbeelding de onderdelen van dierlijke en plantaardige cellen 

benoemen 

• Functies cel-onderdelen 

Je kunt de belangrijke delen van cellen noemen en hun functies beschrijven 

• Dierlijke en plantaardige cellen 

Je kunt de verschillen noemen en verklaren tussen dierlijke en plantaardige cellen. 

• Tekeningen maken 

Je legt waarnemingen volgens de tekenregels vast in een natuurgetrouwe tekening of 

een schematische tekening. 

3.4 Chromosomen 

• Chromosomen 

Je kunt omschrijven dat chromosomen en genen erfelijke informatie bevatten. 

• Erfelijke eigenschappen 

Je kunt omschrijven waar erfelijke informatie is opgeslagen in de cel, en hoe cellen 

gebruik maken van deze informatie. 

• DNA 

Je kunt noemen dat chromosomen bestaan uit DNA. 

3.5 Celdeling 

• Celdeling 

Je kunt uitleggen wat er gebeurt bij een celdeling. 

• Erfelijk materiaal kopiëren 

Je kunt uitleggen dat het erfelijk materiaal bij elke celdeling wordt gekopieerd. 

  

https://biologieles.matrixlms.eu/teacher_competency/show/9974?proficiency_id=14198
https://biologieles.matrixlms.eu/teacher_competency/show/9974?proficiency_id=14203
https://biologieles.matrixlms.eu/teacher_competency/show/9974?proficiency_id=14204
https://biologieles.matrixlms.eu/teacher_competency/show/9974?proficiency_id=14200
https://biologieles.matrixlms.eu/teacher_competency/show/9974?proficiency_id=14199
https://biologieles.matrixlms.eu/teacher_competency/show/9974?proficiency_id=14201
https://biologieles.matrixlms.eu/teacher_competency/show/9974?proficiency_id=14215
https://biologieles.matrixlms.eu/teacher_competency/show/9974?proficiency_id=14208
https://biologieles.matrixlms.eu/teacher_competency/show/9974?proficiency_id=14209
https://biologieles.matrixlms.eu/teacher_competency/show/9974?proficiency_id=14210
https://biologieles.matrixlms.eu/teacher_competency/show/9974?proficiency_id=14206
https://biologieles.matrixlms.eu/teacher_competency/show/9974?proficiency_id=14207
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Practica en onderzoek 

Paragraaf Activiteit* Titel 

3.2 O Huidkanker  

3.3 P De cellen van het wangslijmvlies 

3.3 P De cellen van een ui 

3.3 P De cellen van waterpest 

3.4 P Oogkleuren in je klas 

3.5 O Skyr maken 

* P = Practicum, O = Onderzoek 

 

Energizers 

Paragraaf Activiteit 

3.1 Krijten met organen 

3.1 Puzzel met organen 

3.3 Creatief met cellen 

3.4  Rijen op niveau 
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Begrippen 
 

3.1 Organen Deel van een organisme dat een bepaalde taak heeft. 

 Orgaanstelsels 
Een groep organen die samenwerken in het lichaam om een 

bepaalde taak uit te voeren. 

 Verteringsstelsel Organen die samenwerken om eten te verteren. 

 Beenderstelsel Het orgaanstelsel dat bestaat uit alle botten. 

 Spierstelsel Het orgaanstelsel dat bestaat uit alle skeletspieren. 

 Wortel Deel van de plant dat zorgt voor opname van water en mineralen.  

 Stengel 
Deel van de plant dat zorgt voor transport van water, mineralen en 

voedingsstoffen. 

 Blad Deel van de plant waar met name fotosynthese plaatsvindt. 

 Vaatbundel 
Een groep buisjes in een plant waar stoffen doorheen vervoerd 

worden. 

 Nerf Vaatbundel in een blad.  

 Mineralen Stoffen in de natuur die niet van planten of dieren afkomstig zijn. 

 Wortelstelsel Alle wortels van een plant samen. 

   
   

3.2 Cel 
Kleinste levende eenheid waaruit alle organismen zijn 

opgebouwd. 

 Weefsel Een groep samenwerkende cellen met dezelfde vorm en functie. 

 Tussencelstof Stof die aanwezig is tussen de cellen van een weefsel. 

   
   

3.3 Celorganellen Onderdelen van de cel met een eigen functie. 

 Celkern Onderdeel van de cel dat de functies van de cel regelt. 

 Celmembraan 
Een dun vlies dat om de cel heen zit, en de inhoud van de cel 

gescheiden houdt van de omgeving. 

 Cytoplasma Vloeistof in de cel die bestaat ui water met opgeloste stoffen. 

 Celwand 
Een stevig omhulsel dat bij planten, schimmels en bacteriën de cel 

omgeeft. 

 Vacuole Een met vocht gevulde blaas in de cel. 

 Bladgroenkorrels 
Groene korrels in een cel die een belangrijke rol spelen bij 

fotosynthese. 
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3.4 

Erfelijke 

informatie / 

eigenschappen 

Eigenschappen, gekregen van de ouders, zoals deze zijn 

vastgelegd in het DNA. 

 Chromosoom Lange dunne draden in een cel waar het DNA op ligt. 

 DNA Een stof in de cellen die de erfelijke informatie bevat. 

   
   

3.5 Celdeling Het proces waarbij cellen zichzelf verdubbelen. 

 Moedercel Een cel die zichzelf gaat verdubbelen. 

 Dochtercel Een van de twee cellen die is ontstaan als gevolg van celdeling. 

 

  



 

 

8 
 

Docentenhandleiding Havo/vwo - Leerjaar 1 

4   Biodiversiteit (Ordening)  

 

Introductie 

Bij Biodiversiteit maken leerlingen kennis met de groepen van organismen 
en hun kenmerken. Het thema begint met de organismen die iedereen kent: 
gewervelden en geleedpotigen. Bij planten komt ook fotosynthese aan bod: 
het kenmerk dat deze groep organismen uniek maakt. 

Begin leerlijn ontwerpen 
In de eerste paragraaf kunnen leerlingen een eigen dierentuin ontwerpen. 
Deze paragraaf vormt het begin van de leerlijn Ontwerpen, waarbij leerlingen 
vakkennis en vaardigheden combineren.  Zo leren ze biologie te verbinden 
met de praktijk, en vanuit de leerstof toe te werken naar oplossingen. 

Keuze in niveaus 
Het thema sluit af met de vaardigheid ordenen. Hiervoor kunnen leerlingen 
de kennis van het vorige thema inzetten: ordenen op basis van celkenmerken 
(thema 3). Bij het ‘indelen’ ligt de nadruk op de vaardigheid. Er is gekozen om 
niet alle niveaus van indeling te behandelen, om het thema toegankelijk te 
houden.  

Versnellen 
Om dit thema te versnellen, kun je ervoor kiezen om de verschillende 
groepen dieren en planten (&4.1 en &4.2) niet of minder uitgebreid te 
behandelen. 
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Leerdoelen 

4.1 Ontwerp een dierentuin  

• Leerdoelen  

Bij deze paragraaf horen vakinhoudelijke -en ontwerpleerdoelen. Deze staan 

vermeld in de digitale leeromgeving. De ontwerpleerdoelen kun je ook vinden bij 

‘Leerlijn ontwerpen’ op bladzijde 43.  

4.2 Dieren 

• Ordening dieren 

Je kunt kenmerken noemen en omschrijven waarmee dieren worden geordend. 

• Indeling dierenrijk 

Je kunt het dierenrijk indelen op basis van uiterlijk en skelet. 

• Indeling gewervelden 

Je kunt de gewervelde dieren indelen in vijf klassen. 

• Indeling geleedpotigen 

Je kunt de geleedpotige dieren indelen in vier klassen. 

4.3 Planten 

• Indeling plantenrijk 

Je kunt het plantenrijk indelen in wieren, sporenplanten en zaadplanten. 

• Indeling sporenplanten 

Je kunt sporenplanten indelen in mossen en varens. 

• Fotosynthese 

Je benoemt dat planten in cellen met bladgroen met behulp van zonlicht eigen 

energierijke stoffen en zuurstof maken. 

4.4 Schimmels 

• Voortplanting schimmels 

Je kunt de onderscheidende kenmerken van schimmels omschrijven, en de twee 

manieren waarop schimmels zich voortplanten. 

• Toepassingen schimmels 

Je kunt drie nuttige toepassingen van schimmels omschrijven en hierbij voorbeelden 

noemen. 

• Schadelijke schimmels 

Je kunt voorbeelden noemen van de wijze waarop schimmels schadelijk kunnen 

zijn. 

  

https://biologieles.matrixlms.eu/teacher_competency/show/13273?proficiency_id=15333
https://biologieles.matrixlms.eu/teacher_competency/show/13273?proficiency_id=15333
https://biologieles.matrixlms.eu/teacher_competency/show/13273?proficiency_id=15333
https://biologieles.matrixlms.eu/teacher_competency/show/13273?proficiency_id=15334
https://biologieles.matrixlms.eu/teacher_competency/show/13273?proficiency_id=15335
https://biologieles.matrixlms.eu/teacher_competency/show/13273?proficiency_id=15336
https://biologieles.matrixlms.eu/teacher_competency/show/13273?proficiency_id=15337
https://biologieles.matrixlms.eu/teacher_competency/show/13273?proficiency_id=15338
https://biologieles.matrixlms.eu/teacher_competency/show/13273?proficiency_id=15340
https://biologieles.matrixlms.eu/teacher_competency/show/13273?proficiency_id=15342
https://biologieles.matrixlms.eu/teacher_competency/show/13273?proficiency_id=15344
https://biologieles.matrixlms.eu/teacher_competency/show/13273?proficiency_id=15346
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4.5 Bacteriën 

• Voortplanting bacteriën 

Je kunt omschrijven op welke wijze bacteriën zich voortplanten. 

• Invloed bacteriën 

Je kunt omschrijven welke rol bacteriën spelen voor voedsel, bodem en gezondheid. 

Je kunt hiervan voorbeelden noemen. 

• Bestrijden infecties 

Je kunt omschrijven hoe je een bacteriële infectie bestrijdt, en waarom dit steeds 

moeilijker wordt. 

4.6 Ordening 

• Biodiversiteit 

Je legt uit wat onder biodiversiteit wordt verstaan aan de hand van voorbeelden uit 

de eigen omgeving. 

• Onderscheidende celkenmerken 

Je kunt van elk domein en rijk de onderscheidende celkenmerken noemen. 

• Cellen ordenen 

Je kunt op basis van een afbeelding van de cel bepalen of een organisme behoort tot 

de dieren, planten, schimmels of bacteriën. 

• Soorten 

Je kunt uitleggen wat een soort is. 

• Ordenen 

Je kunt een systeem om te ordenen toepassen op het leven op aarde. 

 

  

https://biologieles.matrixlms.eu/teacher_competency/show/13273?proficiency_id=15343
https://biologieles.matrixlms.eu/teacher_competency/show/13273?proficiency_id=15345
https://biologieles.matrixlms.eu/teacher_competency/show/13273?proficiency_id=15348
https://biologieles.matrixlms.eu/teacher_competency/show/13273?proficiency_id=15350
https://biologieles.matrixlms.eu/teacher_competency/show/13273?proficiency_id=15351
https://biologieles.matrixlms.eu/teacher_competency/show/13273?proficiency_id=15352
https://biologieles.matrixlms.eu/teacher_competency/show/13273?proficiency_id=15354
https://biologieles.matrixlms.eu/teacher_competency/show/13273?proficiency_id=15353
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Ontwerpen 

4.1 Ontwerp een dierentuin 

In paragraaf 4.1 ‘Ontwerp een dierentuin’ ontwerpen leerlingen samen een 

indeling voor een dierentuin. Voor dit ontwerp mogen ze 36 soorten dieren 

indelen op grond van gemeenschappelijke kenmerken. Een levendig begin! 

In deze actieve themastart maken leerlingen kennis met de 

natuurwetenschappelijke vaardigheid ontwerpen. Door het ontwerpen worden ze 

gestimuleerd om zelf na te denken over het ordenen van organismen.  

 

Practica en onderzoek 

Paragraaf Activiteit* Titel 

4.2 O Bijen en hommels in Nederland  

4.5 P Onderzoek waar bacteriën voorkomen 

4.6 O Stikstof en biodiversiteit 

* P = Practicum, O = Onderzoek 

 

Energizers 

Paragraaf Activiteit 

4.2 Fake an animal 

4.4 Proef een schimmel 

 Print een paddenstoel 

 Bedorven voedsel 

4.5 Bacterie tikkertje 

4.6 Koken met rijken 

 Orde in het pretpark 
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Begrippen 
 

4.2 Ordenen Het indelen van organismen in groepen op basis van 

gemeenschappelijke kenmerken. 
 

Gewervelden Een groep dieren met een inwendig skelet en wervelkolom. 
 

Stekelhuidigen Een groep dieren die op de zeebodem leeft, en die een stekelige huid 

heeft. Ze hebben een inwendig skelet van stukjes kalk. 
 

Geleedpotigen Een groep dieren die een uitwendig skelet heeft in de vorm van een 

pantser. De poten bestaan uit leden (stukjes). 
 

Weekdieren Een groep dieren waarbij het weke lichaam meestal is bedekt met een 

schelp of huisje. 
 

Wormen Een groep dieren met een langwerpig lichaam. Ze hebben geen 

skelet. 
 

Sponzen Een groep dieren die voornamelijk in zee leeft. Ze hebben een 

inwendig skelet van hoornvezels. 
 

Neteldieren Een groep dieren die in zee leeft. Ze hebben geen skelet. Ze hebben 

vangarmen om een prooi te vangen. 
 

Zoogdieren Een groep gewervelde dieren met de volgende kenmerken: 

levendbarend, longen, haren/vacht, houden hun eigen 

lichaamstemperatuur in stand en drinken melk bij de moeder 
 

Vissen Een groep gewervelde dieren met de volgende kenmerken: eieren 

zonder schaal, kieuwen, slijmerige schubben, nemen de temperatuur 

aan van hun omgeving. 
 

Reptielen Een groep gewervelde dieren met de volgende kenmerken: eieren 

met een leerachtige schaal, longen, droge schubben, nemen de 

temperatuur aan van hun omgeving. 
 

Amfibieën Een groep gewervelde dieren met de volgende kenmerken: eieren 

zonder schaal, longen en/of kieuwen, slijmerige huid, nemen de 

temperatuur aan van hun omgeving. 
 

Vogels Een groep gewervelde dieren met de volgende kenmerken: eieren 

met schaal, longen, veren, houden eigen lichaamstemperatuur in 

stand. 
 

Insecten Een groep geleedpotigen dieren met zes poten en een lichaam dat 

bestaat uit een kop, borststuk en achterlijf. 
 

Veelpotigen Een groep geleedpotigen dieren met een lichaam dat uit meerdere 

segmenten bestaat. Aan elk segment zitten poten. 
 

Spinachtigen Een groep geleedpotigen dieren met acht poten. Het lichaam bestaat 

meestal uit een kopborststuk en een achterlijf. 
 

Kreeftachtigen Een groep geleedpotigen dieren met 10 tot 14 poten, ze hebben een 

hard pantser. 
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4.3 Wieren (algen) Een groep planten zonder bloemen, stengels en wortels. 
 

Sporenplanten Een groep planten die zich voortplant door middel van sporen. Ze 

hebben geen bloemen, vruchten of zaden. 
 

Spore (plant) Een voortplantingscel die zich zelfstandig tot een individu kan 

ontwikkelen (zonder te versmelten met een andere cel). 
 

Zaadplanten Een groep planten die bloemen heeft en zich voortplant door 

middel van zaden. 
 

Fotosynthese Een proces waarbij de energie van zonlicht wordt gebruikt om 

water en koolstofdioxide om te zetten in zuurstof en glucose. 
 

Glucose Een energierijke stof (suiker). 

   
   

4.4 Schimmeldraden Lange, zich vertakkende draden waaruit meercellige schimmels 

bestaan. 
 

Paddenstoel Het voortplantingsorgaan van een meercellige schimmel. 
 

Spore (schimmel) Voortplantingscel van een schimmel 
 

Knopvorming Een manier van voortplanten bij eencellige schimmels. 
 

Voedselbederf Verandering van het voedsel, onder invloed van bacteriën en 

schimmels, waarbij voor de gezondheid schadelijke stoffen 

ontstaan. 
 

Schimmelinfectie Een schimmel kan op of in het lichaam voorkomen en klachten of 

ziektes veroorzaken. 

   
   

4.5 Bacteriële infectie Een bacterie kan op of in het lichaam voorkomen en klachten of 

ziektes veroorzaken. 
 

Antibiotica Geneesmiddel voor het bestrijden van bacteriële infecties. 
 

Resistent Bestand tegen giftige stoffen of tegen ziekteverwekkers door een 

erfelijke eigenschap. 
 

Infectie Ziekte die ontstaat door het binnendringen van een bacterie of 

schimmel. 

   
   

4.6 Soort Een verzameling individuen die zich onder natuurlijke 

omstandigheden kunnen voortplanten en daarbij vruchtbare 

nakomelingen krijgen. 
 

Ras Een ondersoort die is ontstaan door toedoen van de mens. 
 

Vruchtbaar In staat om nakomelingen voort te brengen. 
 

Eukaryoot Organisme met een celkern. 
 

Prokaryoot Eencellig organisme zonder celkern. De prokaryoten bestaan uit de 

domeinen bacteriën en archaea. 
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Domein Een domein is het hoogste niveau waarop organismen zijn te 

ordenen. Er bestaan drie domeinen: eukaryoten, bacteriën en 

archaea. 
 

Rijk Een niveau van de ordening van soorten dat onder het hoogste 

niveau (domein) valt. 
 

Soortsnaam Specifieke naam voor een soort in combinatie met geslachtsnaam. 

Het tweede deel van de wetenschappelijke naam van een 

organisme. 
 

Geslachtsnaam Soorten van hetzelfde geslacht zijn meer verwant aan elkaar. Het 

eerste deel van de wetenschappelijke naam van een organisme. 

 


