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Voorwoord 
Dit	jaar	verloopt	alles	even	iets	anders	dan	normaal.	Door	het	Corona-virus	zijn	er	een	aantal	
aanpassingen	geweest	en	doe	je	geen	centraal	schriftelijk	examen.	Echter	doen	sommige	van	jullie	
wel	een	schrijfexamen	in	twee	vakken:	maatschappijleer	gemeenschappelijk	deel	en	
voor	Engels	moet	je	een	brief	schrijven. 
	 
Dit	boekje	is	een	informatie	boekje.	Per	vak	is	er	onderzocht	wat	je	moet	kennen	en	kunnen	op	het	
mondeling	examen.	Voor	veel	vakken	kiest	de	examinator	drie	deelonderwerpen	uit	en	bevraagt	je	
over	die	onderwerpen.	Bij	sommige	vakken	mag	je	zelf	een	onderwerp	aandragen.	Als	dit	het	geval	
is,	staat	dit	bij	de	vakinhoudelijke	informatie.	Staat	het	er	niet	bij?	Dan	kiest	de	examinator	zelf. 
	 
Al	deze	informatie	is	ook	terug	te	vinden	op	Duo.nl	à	vak	informatie	staatsexamen	2019-2020	
VMBO	GL/TL 
	 
Wij	hopen	met	dit	boekje	een	bijdrage	te	kunnen	leveren	aan	een	succesvolle	afronding	voor	het	
mondelinge	examen.	Gebruik	het	boekje	naast	het	reguliere	leerwerk,	streep	af	wat	je	al	beheerst	en	
markeer	waar	nog	extra	aandacht	aan	besteed	moet	worden.	Zo	krijg	je	een	overzichtelijk	document. 
	 
Examenlocatie: 
Spinaker	Alkmaar 
Jan	Ligthartstraat	7 
1817	MR	Alkmaar 
	 
Voor	vragen	kan	je	mailen	naar 
m.veenstra@ronduitonderwijs.nl 
	 
	 
Heel	veel	succes!! 
	 
	 
Team	Spinaker	Hoorn 
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Nederlands 
Wat zijn de onderwerpen van het mondeling examen Nederlands 

Nederlands TL-GT Onderwerp 
NE/K/2 Basisvaardigheden  
NE/K/3 Leervaardigheden in het vak Nederlands 
NE/K/4 Luister- en spreekvaardigheid  
NE/K/5 Spreek- en gespreksvaardigheid 
NE/K/6 Leesvaardigheid 
NE/K/8 Fictie  
NE/V/1 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie  
NE/V/3 Vaardigheden in samenhang  

 
Bij het mondeling examen wordt aandacht besteed aan: 
 
• basisvaardigheden luister-, lees- en kijkvaardigheid, 
• mondelinge taalvaardigheid (spreek- en gespreksvaardigheid), 
• kennis van de leesboeken, 
• verslag uitbrengen van en reageren op bestudeerde en bekeken leesboeken. 
 
Voor verdere uitleg zie bijlage 1.  
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Engels 
Wat zijn de onderwerpen van het mondeling examen Engels 

Engels TL-
GT 

Onderwerp 

MVT/K/2 Basisvaardigheden 
MVT/K/3 Leervaardigheden in de moderne vreemde talen 
MVT/K/4 Leesvaardigheid  
MVT/K/5 Luister- en kijkvaardigheid 
MVT/K/6 Gespreks- en spreekvaardigheid 
MVT/K/7 Schrijfvaardigheid 
MVT/V/3 Kennis van land en samenleving 
MVT/V/4 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie 
MVT/V/5 Vaardigheden in samenhang 

Schrijfopdracht 28 mei 2020 
Voorbeelden van opdrachten in dit onderdeel zijn: het schrijven van een eenvoudige persoonlijke brief of 
e-mail, een blogbijdrage, eenvoudige notities en boodschappen of het invullen van een standaardformulier. 
 
Te doen bij het mondeling examen 

 Voor aanvang van het 
mondeling examen 

Mondeling examen 

Opdracht  Bestuderen van de casus 
in het 
voorbereidingslokaal 

Presentatie 
met een 
poster 

Gesprek naar 
aanleiding van de 
casus 

Bespreking leesdossier 

Taal  Engels Engels Engels of Nederlands 
naar keuze 

Duur 20 min. Ca. 5 min. Ca. 10 min.  Ca. 10 min.  
Voorbereiding casus 
Direct vóór dit examen krijg je gedurende 20 minuten tijd om je voor te bereiden aan de 
hand van een casus (een tekst en/of afbeelding) die je in het voorbereidingslokaal ontvangt. 
Onderwerpen van casussen zijn bijvoorbeeld: praktische zaken uit het dagelijks leven, 
actuele zaken of een beroep. 
 
Posterpresentatie 
Het mondeling college-examen begint met jouw presentatie. Deze wordt gehouden in het 
Engels. Je bent vrij in de keuze van het onderwerp. 
 
Gesprek naar aanleiding van de casus 
Over het onderwerp van de casus wordt een gesprek in het Engels gevoerd. In het gesprek 
wordt ook aandacht besteed aan kennis van land en volk. Er wordt van je verwacht dat je 
de gestelde vragen begrijpt, daarop reageert en actief deelneemt aan het gesprek. 
Het voorlezen van een stukje tekst kan deel uitmaken van het mondeling examen. 
 
Literatuur 
In het derde deel van dit mondeling examen wordt je kennis van de literatuur getoetst aan 
de hand van de lijst met gelezen werken. 
 
Voor verdere uitleg, zie bijlage 2.   
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Biologie 
Wat zijn de onderwerpen van het mondeling examen biologie: 

Biologie TL-GT Onderwerp 
BI/K/2 Basisvaardigheden 
BI/K/3 Leervaardigheden in het vak biologie 
BI/K/4 Cellen staan aan de basis 
BI/K/5 Schimmels en bacteriën: nuttig en soms schadelijk 
BI/K/6 Planten en dieren en hun samenhang: de eigen omgeving verkend 
BI/K/7 Mensen beïnvloeden hun omgeving 
BI/K/8 Houding, beweging en conditie 
BI/K/9 Het lichaam in stand houden: voeding en genotmiddelen, energie, transport en 

uitscheiding 
BI/K/10 Bescherming 
BI/K/11 Reageren op prikkels 
BI/K/12 Van generatie op generatie 
BI/K/13 Erfelijkheid en evolutie 
BI/V/1 Bescherming eb antistoffen 
BI/V/2 Gedrag bij mens en dier 
BI/V/3 Verwerven, verwerken eb verstrekken van informatie 
BI/V/4 Vaardigheden in samenhang 

 
 

Basisvaardigheden 
De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op communiceren, samenwerken, 
experimenteren en informatie verwerven en verwerken. 
 
Voor verdere uitleg, zie bijlage 3 
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Wiskunde 
Wat zijn de onderwerpen van het mondeling examen wiskunde: 

Wiskunde TL-GT Onderwerp 
WI/K/2 Basisvaardigheden 
WI/K/3 Leervaardigheden in het vak wiskunde 
WI/K/4 Algebraïsche verbanden 
WI/K/5 Rekenen, meten en schatten 
WI/K/6 Meetkunde 
WI/K/7 Informatieverwerking, statistiek 
WI/K/8 Geïntegreerde wiskundige activiteiten 
WI/V/1 Aanvullende eisen 
WI/V/2 Verrijkingsopdrachten 
WI/V/3 Verwerven, verwerken eb verstrekken van informatie 
WI/V/4 Vaardigheden in samenhang 

 
 
 
Basisvaardigheden 
De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op communiceren, samenwerken en 
informatie verwerven en verwerken. 
 
Voor verdere uitleg zie bijlage 4.  
 

 
  



 8 

Geschiedenis 
Wat zijn de onderwerpen van het mondeling examen geschiedenis 

Geschiedenis TL-GL Onderwerp 
GS/K/2 Basisvaardigheden 
GS/K/3 Leervaardigheden in het vak geschiedenis en staatsinrichting 
GS/K/5 Staatsinrichting van Nederland 
GS/K/7 Sociale zekerheid en verzorgingsstaat in Nederland 
GS/K/8 Cultuur en mentale ontwikkelingen in Nederland na 1945 
GS/K/9 Koude Oorlog 
GS/K/10 Historisch overzicht vanaf 1900 
GS/V/1 Indonesisch – Nederlands conflict 1945-1949 
GS/V/2 Nederland en Europa 
GS/V/3 De verhouding mens – milieu 
GS/V/5 Verzuiling en ontzuiling in Nederland 
GS/V/6 Nederland en de VS na de WOII 
GS/V/7 Verwerven en verwerken en verstrekken van informatie  
GS/V/8 Vaardigheden in samenhang  
GS/V/9 Historisch overzicht – communisme – dekolonisatie  

Het Mondeling examen  
Bij het mondeling examen worden ten minste drie exameneenheden, waaronder in ieder geval 
Staatsinrichting, ter keuze van de examinator uit de examenstof geëxamineerd. 
 
Voor verdere uitleg zie bijlage 5.  
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Maatschappijleer gemeenschappelijk deel 
Wat zijn de onderwerpen van het mondeling examen maatschappijleer 

Maatschappijleer  Schriftelijk en mondeling examen 
ML1/K/2 Basisvaardigheden 
ML1/K/3 Leervaardigheden in het vak maatschappijleer 
Ml1/K/4 Cultuur en socialisatie 
ML1/K/5 Macht en zeggenschap 
ML1/K/6 Macht en zeggenschap 
ML1/K/7 Beeldvorming en stereotypering  

 
Je kunt basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op communiceren, samenwerken en informatie 
verwerven en verwerken.  
 
Schriftelijk examen 

• Schriftelijk beantwoorden van vragen 
• 90 minuten  

Mondeling examen 
• Iedere casus is een artikel over een actueel onderwerp dat een relatie heeft met de examenstof. 

Deze moeten jullie thuis voorbereiden.  
• Er worden twee casussen behandeld, een gekozen door examinator en een door de leerling zelf. 

Daarnaast worden bij het mondeling examen ten minste twee onderwerpen, ter keuze van de 
examinator, uit de examenstof geëxamineerd.  

• Verdieping in de casus zoeken aan de hand van extra informatie over het onderwerp en een 
eigen mening erover vormen.  

• 25 minuten  

 
Voor verdere uitleg zie bijlage 6.  
 
Zie hieronder de bijlage voor de casussen! 
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Casus Maatschappijleer 
Casus 1 vmbo tl-gl 
 
Minister: Weg met seksistisch speelgoed 
 
Minister Ingrid van Engelshoven (Emancipatie) roept 
speelgoedfabrikanten op rolbevestigend speelgoed in hun collectie 
‘onder de loep te nemen’. Ook voert Van Engelshoven een discussie over 
stereotypering met de uitgevers van schoolboeken. 
 
“Ik zou speelgoedfabrikanten willen oproepen om hun stereotyperend 
speelgoed onder de loep te nemen”, zo zegt minister Van Engelshoven 
(Emancipatie). 
 
De bewindsvrouw doet haar oproep nadat bekend is geworden dat in Franse 
speelgoedwinkels volgend jaar een einde komt aan de indeling ‘jongens’ en 
‘meisjes’. 
 
In folders kan dan ook niet meer per sekse worden geadverteerd. En 
winkelpersoneel mag ouders straks niet meer vragen: ‘Is het voor een jongen 
of een meisje?’ Verder gaat het bedrijfsleven speelgoed ontwikkelen ‘dat niet 
discrimineert’. 
 
In december 2018 sprak Van Engelshoven ook al over genderstereotypen. 
Ook tegenwoordig tonen advertenties voor speelgoed volop stereotypische 
rolmodellen, merkte ze op. “Meisjes zijn verzorgend, jongens zijn avontuurlijk.” 
 
Volgens de minister komen vrouwen door genderstereotypen ongewild vast te 
zitten in parttime banen en kunnen ze zich niet meer persoonlijk en 
professioneel ontwikkelen. En kunnen ze zelfs, door financiële afhankelijkheid, 
niet meer weg uit hun relatie als ze dat willen. 
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Casus 2 vmbo tl-gl 
 
Ook niet-criminele jongeren lijken al snel verdacht 
 
Eerder dit jaar berichtten de media over privacyschendingen in een 
gemeentelijk onderzoek naar hangjongeren in Amsterdam. Het bedrijf dat in 
opdracht van de gemeente Amsterdam onderzoek deed, analyseerde tegen de 
regels in de inhoud van Facebookpagina’s van een groot aantal door de 
gemeente aangedragen hangjongeren. Ook zocht ze op internet naar jongeren 
die nog niet in beeld waren. Deze zaak roept veel meer vragen 
op. Bijvoorbeeld of het een goed idee is als de overheid in sociale 
media zoekt in een poging meer grip te krijgen op lastige burgers, zoals deze 
(mogelijk) overlastgevende jongeren? Wanneer komen de rechten van burgers 
in de knel? 
 
Bovenmatige aandacht 
De overheid ging erg ver in haar aanpak van deze groep zonder aanleiding of 
verdenking. Van bepaalde personen werd hun hele dagelijks leven vastgelegd 
in het politie-informatiesysteem. Er werden veel boetes uitgedeeld terwijl er 
waarschijnlijk geen regels of wetten overschreden werden. Dit roept vragen op 
over rechtsgelijkheid, persoonlijke privacy. Het aanvechten van het volgen van 
jongeren op internet, was ook niet makkelijk. Volgens de gemeente werd er 
slechts informatie uitgewisseld tussen het bedrijf en de politie. Voor klachten 
over het optreden moest de jongere zich maar tot de betrokken instantie 
wenden. 
 
Grens van de wet 
Het onderzoek naar de Facebookprofielen van jongeren in Amsterdam is geen 
incident, maar onderdeel van een aanpak waarin bewust de grens van de wet 
wordt opgezocht. Ook niet-criminele jongeren worden al snel verdacht. 
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Casus 3 vmbo tl-gl 
 
'Roken wordt op meer plaatsen verboden, minder alcohol op sportclubs' 
 
Roken op het werk en in de openbare ruimte wordt aan banden gelegd. 
Sigaretten worden veel duurder en extreme prijsacties met bier en wijn in de 
supermarkten gaan verdwijnen. Dat staat in het Nationaal Preventieakkoord 
waaraan nu de laatste hand wordt gelegd. 
 
Bronnen melden details uit een conceptakkoord tussen het kabinet, het 
bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Die voorstellen gaan het naar 
alle waarschijnlijkheid wel halen. 
 
Roken bij scholen, zorginstellingen, de kinderopvang, sportclubs, in 
speeltuinen en bij kinderboerderijen wordt helemaal verboden. Rookruimtes bij 
bedrijven verdwijnen en sigaretten gaan tien euro per pakje kosten. 
Op de lange termijn, in 2040, mag er alleen nog bij bepaalde gelegenheden 
drank worden geschonken. Drank is taboe als er kinderen en jongeren aan het 
sporten zijn. 
 
Het Algemeen Dagblad (AD) meldt verder dat frisdrankproducenten dertig 
procent minder suiker gaan gebruiken, geleidelijk doorgevoerd tot 2025. Het 
plan van de staatssecretaris om suikervrije frisdranken en bronwater 
goedkoper te maken gaat niet door, zegt het AD. 
 
Volgens het AD is het ook nog onzeker of sigaretten tien euro gaan kosten. De 
partijen die om tafel zitten voor het Nationaal Preventieakkoord zijn dan ook 
nog niet helemaal klaar met de onderhandelingen. De afgelopen maanden 
lekten af en toe voorstellen uit die op tafel lagen en die later toch werden 
gewijzigd. 
 
Een groot deel van de voorgestelde maatregelen worden vrijwillig genomen 
door sportclubs, producenten en maatschappelijke organisaties zelf. Dit 
worden dus geen door de overheid opgelegde eisen of wetten. 
 
De staatssecretaris die namens het kabinet al maanden met alle partijen om 
tafel zit, hoopt eind deze maand het akkoord te presenteren. Het bestaat uit 
maatregelen tegen roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht. 
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Casus 4 vmbo tl-gl 
 
Het aantal Nederlanders dat zich registreert in het donorregister stijgt. 
Onder de nieuwe registraties zijn relatief veel Nederlanders die niet willen 
dat hun organen na hun dood worden gebruikt. 
 
Uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag bekend maakt, 
blijkt dat het aantal geregistreerden steeg naar 6,4 miljoen Nederlanders, ruim 
57.000 meer dan een jaar geleden. De stijging houdt al enkele jaren aan. In 
2014 waren er ruim 10 procent minder donorregistraties dan nu. 
 
Elke nieuwe donorregistratie betekent niet automatisch een nieuwe donor. 
Mensen kunnen in het register immers ook aangeven dat zij geen donor willen 
worden. Tot 2016 daalde het aandeel ‘neezeggers’, maar sinds dat jaar neemt 
hun aantal verhoudingsgewijs sneller toe. In 2016 maakte 26,5 procent 
bezwaar, dit jaar kwam het totaal uit op 30,6 procent, wat neerkomt op bijna 
twee miljoen Nederlanders. 
 
Automatisch donor 
In 2016 stemde de Tweede Kamer in met een wetsvoorstel waardoor elke 
Nederlander vanaf achttien jaar automatisch donor wordt, tenzij hij of zij 
bezwaar maakt. Vorig jaar stemde ook de Eerste Kamer in met die nieuwe wet, 
die volgend jaar ingaat. 
 
Van de geregistreerden stemt het grootste deel in met donorschap. 
45,8 procent geeft toestemming zonder donatiebeperking. Bijna 10 procent laat 
de keuze aan de nabestaanden. 
 
Mannen en vrouwen 
Uit de cijfers blijkt een duidelijk verschil tussen mannen en vrouwen. Vrouwen 
zijn vaker donor dan mannen: 27 procent van de vrouwen in Nederland geeft 
toestemming tegenover 22 procent van de mannen. 
 
Verschillen zijn er ook tussen gemeenten. In Goirle, Hilvarenbeek en OostGelre wonen de meeste 
donoren. Alle drie zitten boven de 30 procent. De 
laagste percentages zijn te vinden op Urk, in Staphorst en Neder-Betuwe. 
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Casus 5 vmbo tl-gl 
 
Jongeren langer bij ouders op de bank: '100 huizen geloot, nog steeds 
geen eigen plek' 
 
Jongeren die studeren of werken blijven extra lang bij pa en ma op de bank. Ze 
kunnen vaak niet anders, er zijn wachtlijsten voor woningen en 
studentenkamers zijn duur. En dus laten ze keurig aan hun moeder weten of 
ze mee-eten. "Dat is stipt om half 6." 
 
"Het afgelopen jaar heb ik meer dan 100 woningen bekeken", vertelt Trevor 
(26). Hij is geboren en opgegroeid in Almere en wil daar ook graag wonen. 
"Het is een ramp. Je kunt op twee manieren een woning krijgen: of je doet mee 
aan een loting, of je staat op een wachtlijst." 
 
Trevor heeft bij bijna elk huis dat hij bekeek meegedaan met een loting. "In het 
begin had ik nog wensen waar ik wilde wonen en wat voor soort woning ik 
graag wilde. Dat heb ik allemaal losgelaten, ik heb alles aangegrepen wat op 
mijn pad kwam." 
 
'Ik wil een plekje voor mezelf' 
 
Trevor woont nu bij zijn moeder en dat bevalt hem prima. "Ik heb genoeg 
ruimte voor mezelf en we hebben het goed samen, maar ik wil graag een 
plekje voor mezelf. Mijn moeder eet stipt om 17.30 uur, ik heb dan niet altijd 
honger." 
 
Na meer dan acht jaar op de wachtlijst is het dan eindelijk gelukt. "Super hè, 
volgende maand mag ik dan eindelijk mijn eigen nieuwbouw huurwoning 
inrichten. Daar heb ik zin in. Ik kan dan eindelijk de stap maken die ik al jaren 
wil." 
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Bronvermeldingen 
Alle bronnen zijn voor het laatst geraadpleegd op 17 oktober 2019 
 
Casus 1: Aa, van der, E. (2019, 26 september). Minister: Weg met seksistisch 
speelgoed. 
https://www.ad.nl/politiek/minister-weg-met-seksistisch-speelgoed~a414f596/ 
 
Casus 2: naar een artikel van Koning de, A. (2018, 23 augustus). Niet 
criminele jongeren lijken al snel verdacht. 
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/ook-niet-criminele-jongeren-lijken-alsnel-verdacht~b97fc9ca/ 
 
Casus 3: naar een artikel van nos.nl (2018, 13 november). Roken wordt op 
meer plaatsen verboden, minder alcohol op sportclubs. 
https://nos.nl/artikel/2259144-roken-wordt-op-meer-plaatsen-verboden-minderalcohol-op-
sportclubs.html 
 
Casus 4: naar een artikel van Visser, M. (2019, 23 mei). Met het aantal 
donorregistraties stijgt ook het aandeel neezeggers. 
https://www.trouw.nl/nieuws/met-het-aantal-donorregistraties-stijgt-ook-hetaandeel-
neezeggers~b6b0e9b9/ 
 
Casus 5: naar een artikel van rtlnieuws.nl (2019, 6 februari). Jongeren langer 
bij ouders op de bank: ‘100 huizen geloot, nog steeds geen eigen plek’. 
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4599266/jongeren-langer-bijouders-op-de-bank-
100-huizen-geloot-nog-steeds 
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Maatschappijkunde 
Wat zijn de onderwerpen van het mondeling examen maatschappijkunde 

Maatschappijkunde Tl-GL Onderwerpen 
ML2/K/2 Basisvaardigheden 
ML2/K/3 Leervaardigheden in het vak maatschappijkunde 
ML2/K/4 Politiek en beleid 
ML2/K/5 Mens en Werk 
ML2/K/6 De multiculturele samenleving 
ML2/K/7 Massamedia 
ML2/K/8 Criminaliteit en rechtsstaat  
ML2/V/1 Analyse maatschappelijk vraagstuk 
ML2/V/3 Vaardigheden in samenhang  

 
Maatschappijkunde heeft heel veel raakvlakken met maatschappijleer, geschiedenis maar ook met 
economie.  
 
Voor verdere uitleg zie bijlage 7.  
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Aardrijkskunde 
Wat zijn de onderwerpen van het mondeling examen aardrijkskunde 

Aardrijkskunde TL-GL Onderwerpen 
AK/K/2 Basisvaardigheden 
AK/K/3 Leervaardigheden in het vak aardrijkskunde 
AK/K/4 Weer en klimaat 
AK/K/5 Bronnen en energie 
AK/K/6 Water 
AK/K/7 Arm en rijk  
AK/K/8 Bevolking en ruimte  
AK/K/9 Grenzen en identiteit  
AK/V2 Casus bronnen van energie: energiebeleid  
AK/V4 Casus Arm en rijk: Arm en rijk en gezondheidszorg 
AK/V6 Casus Grenzen en identiteit: Regionale identiteit 
AK/V7 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie  
AK/V8 Vaardigheden in samenhang  

 
Bij het mondeling examen worden ten minste drie onderwerpen, ter keuze van de 
examinator, uit de examenstof geëxamineerd. Er wordt van je verwacht dat je voldoende 
vaardigheden beheerst in het omgaan met een atlas. Deze vaardigheid kan worden 
getoetst. Voor het mondeling examen aardrijkskunde vmbo TL-GL mag je een atlas 
meenemen.  
 
Voor verdere uitleg zie bijlage 8.  
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Economie  
Wat zijn de onderwerpen van het mondeling examen economie 

Economie TL-GL Onderwerpen  
EC/K/2 Basisvaardigheden  
EC/K/3 Leervaardigheden in het vak economie  
EC/K/4A Consumptie  
EC/K/4B Consumptie en consumentenorganisaties  
EC/K/5A Arbeid en productie 
EC/K/5B Arbeid en bedrijfsleven  
EC/K/6 Overheid en bestuur  
EC/K/7 Internationale ontwikkelingen  
EC/K/8 Natuur en milieu  
EC/V/1 Verrijkingsstof  
EC/V/2 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie  
EC/V/3 Vaardigheden in samenhang  

 
Mondeling examen 
Het mondeling examen heeft betrekking op de aangegeven examenstof. Het verdient aanbeveling een 
elektronische rekenmachine mee te brengen naar het examen. Dit mag geen grafische rekenmachine zijn. 
Bij het mondeling examen worden ten minste drie onderwerpen, ter keuze van de examinator, uit de 
examenstof geëxamineerd. 
 
Voor verdere uitleg zie bijlage 9.  
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Profielwerkstuk  
Tijdens het mondeling examen moet je ten overstaan van twee examinatoren van 
het profielwerkstuk een posterpresentatie geven. 
 
Op de poster van minimaal A3-formaat wordt het volgende vermeld: 
- het profiel en het vak/de vakken waarop het profielwerkstuk betrekking heeft; 
- het onderwerp en/of de centrale vraag; 
- een deel van de verzamelde gegevens; 
- de conclusie; 
- eventueel afbeeldingen, grafieken of infographics. 
 
Gedurende 5 tot 10 minuten geef je met behulp van de poster een presentatie over het 
onderwerp van het profielwerkstuk. Daarna stellen de twee examinatoren vragen over 
het werkstuk en de presentatie. Bij de staatsexamens is een presentatie met video-opnamen, audio-
opnamen en/of hetgebruik van een computer niet toegestaan.  
 
1 Doel van de presentatie 
De mondelinge presentatie 

• heeft als doel informatie te geven, 
• bevat feiten, namen en getallen, 
• zet, indien mogelijk, verschillende meningen, oordelen en feiten naast elkaar. 
 

2 Voorbereiding 
• bestudeer voor het examen je eigen profielwerkstuk nog eens goed, spreek het 
bijvoorbeeld door met een deskundige, 
• oefen de presentatie van tevoren, 
• de presentatie moet meer zijn dan het opzeggen van een uit het hoofd geleerd 
verhaal, 
• probeer de examinatoren te interesseren in het onderwerp van het 
profielwerkstuk. 
 

3 De structuur 
Zorg ervoor dat de presentatie in een logische volgorde is opgebouwd, anders is je 
presentatie moeilijk te volgen. Een presentatie heeft als opbouw een inleiding, een 
middenstuk en een slot. Je kunt een opzet maken van wat je in elk onderdeel naar 
voren wilt brengen. Het middenstuk bestaat vaak uit meerdere (deel-)onderwerpen. 
 
Noteer voor jezelf per onderdeel wat je wilt vertellen. 
Inleiding 
De inleiding van de presentatie heeft de volgende functies: 

• interesse wekken, 
• het onderwerp introduceren, 
• vertellen waarom je dit onderwerp gekozen hebt. 

Middenstuk 
In het middenstuk geef je alle informatie. Zorg ervoor dat je een goede opbouw 
hebt. Zet bij elkaar wat bij elkaar hoort. Zorg dat de (deel)onderwerpen die je 
genoemd hebt in je inleiding ook terugkomen in wat je vertelt. 
Slot 
Het is belangrijk dat je de presentatie goed afrondt. Als je de presentatie afraffelt, 
komt het vertelde niet tot zijn recht. Een goed slot bevat een samenvatting of een 
herhaling van de hoofdvraag en je persoonlijke mening. 
 
4 De poster 
De poster is gelijk je houvast bij de presentatie. Zet op een groot vel papier 
(minimaal A3-formaat) de centrale vraag, een deel van de verzamelde gegevens en 
de conclusie. Voeg eventueel afbeeldingen, grafieken of infographics toe. 
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5 De presentatie zelf 
Bereid je presentatie goed voor en oefen een keer in het bijzijn van iemand. 
 
Bespreek daarna de volgende punten: 

• Hangt de poster goed zichtbaar? 
Hang de poster goed zichtbaar voor de examinatoren op en ga bij de poster staan. Als je 
aan een (volgende) vraag of deelvraag begint, wijs dan aan waar de vraag of deelvraag op 
de poster staat. Zo is de poster voor jezelf meteen een geheugensteun. 

• Praat ik in een goed tempo? 
Omdat je zelf je verhaal goed kent, heb je de neiging snel te praten. Probeer pauzes in te 
lassen. Dit zorgt voor rust voor jezelf en voor de examinatoren. 

• Praat ik niet te eentonig? 
Zorg voor intonatie, leg accenten op woorden. Dit zorgt voor levendigheid in je verhaal. 

• Ben ik verstaanbaar? 
Let erop dat je niet te zacht maar ook niet te hard praat, praat ook altijd vriendelijk. 

• Is mijn taalgebruik passend? 
Probeer je taalgebruik aan te passen aan het niveau van het examen dat je gaat afleggen. 
Gebruik, indien mogelijk, vaktaal. 

 
6 Ten slotte 

• zorg voor oogcontact, 
• zorg voor een goede houding en wissel soms van houding, 
• gebruik gebaren om dingen duidelijk te maken, 
• het is niet erg als je de draad even kwijt bent, maak dan gebruik van de poster, 
• blijf vooral rustig!  
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Bijlagen 
Bijlage 1. Ned. Beschrijving examenstof mondeling examen 
Basisvaardigheden 
Je kunt basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op communiceren, 
samenwerken en informatie verwerven, verwerken en presenteren. 
 
Luister- en kijkvaardigheid, leesvaardigheid 
1 Onderwerpen van de teksten 
Bij de tekstkeuze is rekening gehouden met de variatie in culturele achtergrond van de 
kandidaten. 
2 Tekstsoorten 
Je kunt luisteren en kijken naar teksten zoals: 
- uitleg en instructies, 
- voordrachten of toespraken, 
- (nieuws)berichten, documentaires, reclameboodschappen en 
discussieprogramma’s, films en televisieseries. 
3 Je kunt: 
• luister- en kijkstrategieën hanteren: 
- globaal luisteren / kijken, 
- zoekend luisteren / kijken, 
- intensief luisteren / kijken. 
• compenserende strategieën kiezen en hanteren wanneer je eigen taalkennis 
tekortschiet: 
- informatie afleiden uit de context, 
- vragen naar betekenis. 
• het doel van de makers van een programma aangeven: 
- informatie geven, 
- overtuigen, 
- een mening geven, 
- tot handelen aanzetten, 
- amuseren, 
- gevoelens oproepen / uitdrukken. 
• de belangrijkste elementen van een programma weergeven: 
- hoofdonderwerp, 
- hoofdgedachte, 
- relatie tussen tekst en beeld. 
 
Bij de relatie tussen tekst en beeld gaat het om het herkennen, analyseren en 
interpreteren van elementen van een programma, waaronder gesproken tekst, 
geschreven tekst, overige geluidselementen (zoals intonatie, achtergrondgeluid, 
muziek), overige beeldelementen (zoals mimiek, gebaren, rekwisieten). 
 
• uit een programma de betekenis afleiden van een voor de strekking van het 
programma belangrijke uitspraak. 
• een oordeel geven over een programma en dit toelichten op grond van aanwijsbare 
tekst-, beeld- en geluidsgegevens. 
• een instructie uitvoeren. 
 
 
Leesvaardigheid, spreek- en gespreksvaardigheid 
Je kunt: 
• strategieën hanteren ten behoeve van de spreek- of gesprekssituatie: 
- je voorbereiden, 
- informatie verwerven, 
- informatie verwerken, 
- informatie verstrekken, 
- reflecteren op de eigen deelname. 
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• compenserende strategieën kiezen en hanteren wanneer je eigen taalkennis 
tekortschiet: 
- omschrijvingen gebruiken, 
- parafraseringen gebruiken, 
- non-verbale middelen benutten. 
• het spreek-/luisterdoel in de situatie tot uitdrukking brengen: 
- informatie geven, 
- informatie vragen, 
- overtuigen, 
- een mening geven, 
- tot handelen aanzetten. 
• het spreek-/luisterdoel en taalgebruik richten op verschillende soorten publiek 
- woordkeus, 
- intonatie, 
- tempo, 
- articulatie, 
- houding, 
- publiek, 
- directe omgeving, 
- instanties, 
- gesprekspartners met een hogere status. 
• het spreekdoel van anderen herkennen en de reacties van anderen inschatten. 
• het verschijnsel van in Nederland voorkomende taalvarianten herkennen en er in spreken 
gesprekssituaties op inspelen: 
- dialecten, 
- groepstalen, 
- talen van allochtone en andere minderheden, 
- Nederlands als standaardtaal. 
 
Het betreft bij deze eindtermen spreek- en gesprekssituaties: 
• wanneer er sprake is van een monoloog met vragen en/of discussie erna voor een 
bekend publiek: 
- een persoonlijke belevenis navertellen, 
- een situatie beschrijven, 
- een uitleg geven, 
- een mening geven, 
- een boek of film bespreken, 
- verslag uitbrengen. 
• wanneer er sprake is van een dialoog: 
- informatie vragen aan instanties, ook telefonisch, 
- een vraaggesprek houden met een bekende of onbekende. 
• wanneer er sprake is van een polyloog: 
- deelnemen aan een groeps-, kring- of klassengesprek. 
 
Fictie 
Je kunt: 
• verschillende soorten fictiewerken herkennen; 
• het denken en handelen van de personages in het fictiewerk beschrijven; 
• de in het fictiewerk beschreven situatie onder woorden brengen; 
• de relatie tussen het fictiewerk en de werkelijkheid toelichten; 
• een persoonlijke reactie geven op een fictiewerk en deze toelichten met voorbeelden 
uit het werk; 
• kenmerken van fictie in een fictiewerk herkennen met betrekking tot tijd, ruimte, 
opbouw en thema; 
• relevante achtergrondinformatie verzamelen en selecteren; 
• compenserende strategieën gebruiken wanneer je eigen taalkennis tekortschiet: 
- informatie afleiden uit de context; 
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- vragen naar betekenis; 
- woordenboek gebruiken; 
• een literatuurlijst samenstellen, waarin je verslag uitbrengt van en reageert op 
gelezen/bekeken fictiewerken. 
Het betreft bij deze eindtermen fictiewerken als: 
- kort verhaal, 
- (jeugd)roman, 
- film, 
- toneelstuk, 
- dagboek, 
- cabaret. 
non-fictie is nooit toegestaan 
 
Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie 
Je kunt: 
• zelfstandig informatie verwerven, verwerken en verstrekken in het kader van het 
profielwerkstuk. 
• in de voorbereidingsfase: 
- onderwerp, doel en publiek van het profielwerkstuk bepalen; 
- relevante vragen formuleren, die hij/zij met het profielwerkstuk wil beantwoorden. 
• in de uitvoeringsfase: 
- informatie verwerven uit schriftelijke, mondelinge en audiovisuele bronnen, mede met 
Nederlandse taal vmbo | vakinformatie staatsexamen 2020 
terug naar inhoudsopgave pagina 9 van 15 
behulp van informatie- en communicatietechnologie; 
- uit deze informatiebronnen relevante inhoudselementen kiezen en deze passend 
ordenen en verwoorden; 
- strategieën hanteren, die op het bereiken van de benodigde lees-, schrijf- en 
luister/kijkdoelen zijn afgestemd. 
• in de afsluitingsfase: 
- de bewerkte informatie presenteren op een doel- en publiekgerichte wijze. 
• in de evaluatiefase: 
- reflecteren op het proces van het werken aan het profielwerkstuk en het 
product, het profielwerkstuk; 
- het belang aangeven van het gemaakte profielwerkstuk voor vervolgstudie, 
toekomstige beroepspraktijk of algemene vorming. 
 
Schrijven op basis van documentatie 
Je kunt: 
• met de documentatie die je hebt verzameld in het kader van het profielwerkstuk, voor 
een te schrijven tekst: 
- onderwerp, doel, publiek en tekstsoort bepalen dan wel aflezen uit een verstrekte 
schrijfopdracht; 
- relevante inhoudselementen selecteren en deze passend ordenen en verwoorden; 
- strategieën hanteren, die op het bereiken van de benodigde lees- en schrijfdoelen zijn 
afgestemd; 
- de informatie presenteren op een doel- en publiekgerichte wijze en overeenkomstig 
de voor de tekstsoort geldende conventies. 
Vaardigheden in samenhang 
Je kunt de vaardigheden uit het kerndeel in samenhang toepassen. 
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Bijlage 2. Eng. Beschrijving examenstof 
Leesvaardigheid 
Bij het lezen van een tekst in de doeltaal kun je: 
- aangeven wat voor een tekst het is; 
- relevante informatie opzoeken; 
- de belangrijkste informatie eruit halen; 
- aangeven hoe de tekst is opgebouwd; 
- verbanden tussen teksten of tekstdelen aangeven en conclusies trekken; 
- details begrijpen; 
- kennis van land en samenleving gebruiken om teksten te gebruiken; 
- strategieën gebruiken om een onbekende formulering te begrijpen; 
- de bedoeling, de opvatting of het gevoel van de auteur begrijpen. 
 
Luister- en kijkvaardigheid 
Tijdens een gesprek in de doeltaal kun je: 
- vragen begrijpen die gesteld worden; 
- informatie begrijpen die gegeven wordt; 
- strategieën toepassen om je gesprekspartner (beter) te begrijpen; 
- conclusies trekken met betrekking tot bedoelingen, opvattingen en gevoelens van je 
gesprekspartner; 
- anticiperen op het meest waarschijnlijke vervolg van het gesprek; 
- strategieën gebruiken om een onbekende formulering te begrijpen; 
- de woorden van je gesprekspartner gebruiken in jouw reacties; 
- kennis van land en samenleving gebruiken om je gesprekspartner te begrijpen. 
 
Gespreksvaardigheid 
Tijdens een gesprek in de doeltaal kun je: 
- adequaat reageren; 
- informatie vragen en geven; 
- je mening en gevoelens uiten, en argumenten formuleren; 
- zaken, personen en situaties beschrijven; 
- strategieën toepassen om het gesprek gaande te houden; 
- je taalgebruik, toon en houding aanpassen aan je gesprekspartner en het doel van 
de communicatie; 
- strategieën gebruiken om een formulering te vinden voor woorden of uitdrukkingen 
die je niet kent. 
Spreekvaardigheid (presentatie) 
Je kunt mondeling in de doeltaal 
- informatie die je verzameld hebt, presenteren en daarbij rekening houden met doel 
en publiek; 
- zaken, personen en situaties beschrijven; 
- standpunten en argumenten verwoorden. 
Schrijfvaardigheid 
Je kunt schriftelijk in de doeltaal: 
- adequaat communiceren met andere doeltaalgebruikers; 
- informatie vragen en geven;  
- je mening en gevoelens uiten en vragen naar die van anderen; 
- zaken, personen en situaties beschrijven; 
- standpunten en argumenten formuleren; 
- informatie gebruiken uit gegeven bronnen; 
- adequaat informatie uit een woordenboek gebruiken. 
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Posterpresentatie 
Het mondeling examen begint met jouw posterpresentatie. Je houdt de presentatie in het 
Engels. Na afloop kan de examinator enkele vragen over jouw onderwerp stellen. De 
presentatie met eventuele vragen zal circa 5 minuten duren. 
 
Het onderwerp: je bent vrij in de keuze van het onderwerp. Je kunt bijvoorbeeld jezelf 
presenteren (studie, hobby, toekomstplannen, familie…), maar ook kiezen voor een 
presentatie over een onderwerp waarin je geïnteresseerd bent (een sport, een muzikant, 
een stad…). 
 
De poster: minimaal A3-formaat. (deze maken we op school!) 
 
Op de poster staan een titel, illustraties en weinig tekst (maximaal 10 trefwoorden). Je mag 
geen PowerPointpresentatie gebruiken.* 
 
De presentatie: je houdt de presentatie aan de hand van de poster. Je mag naar eigen 
keuze zitten of staan. Je mag verder geen aantekeningen gebruiken; de poster is voldoende 
steun. Bij de staatsexamens is een presentatie met video-opnamen, audio-opnamen en/of 
het gebruik van een computer niet toegestaan. 
De beoordeling: de presentatie wordt beoordeeld op inhoud, taalgebruik, de 
beantwoording van eventuele vragen, de poster en algemene presentatievaardigheden. 
* Er is een uitzondering voor vso-leerlingen. Zij mogen voor de presentatie bij de moderne 
vreemde talen wél gebruik maken van een digitale presentatiemethode. Er mag slechts één 
dia (slide) worden getoond, vergelijkbaar met een papieren poster. 
Voorwaarde is dat de school de beschikking heeft over voldoende middelen om dit te 
kunnen faciliteren. 
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Bijlage 3. Bio. Uitleg per onderwerp 
BI/K/2  basisvaardigheden 

De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op communiceren, 
samenwerken, experimenteren en informatie verwerven en verwerken. 

BI/K/3  Leervaardigheden in het vak biologie 
De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen die bijdragen tot:  

- De ontwikkeling van het eigen leervermogen  
- Het vermogen met biologische vaktaal en methodieken te communiceren en 

onderzoek te doen. 

In dit verband kan de kandidaat 
1. biologisch bronnenmateriaal begrijpend lezen en hierbij feiten en meningen 

onderscheiden in:  
- foldermateriaal  
- studieboeken  
- naslagwerken  
- cd-rom/internet  
- bijsluiters  
- kranten/tijdschriften 

2. informatie uit biologisch bronnenmateriaal verwerven, selecteren, verwerken en 
bewerken:  
- tabellenboek, gegevensbank, gebruiksaanwijzing  
- tekeningen, schema's, diagrammen, tabellen, beeldmateriaal 

3. eigen gedachten mondeling en schriftelijk formuleren over biologische 
onderwerpen:  
- vaktaal functioneel gebruiken  
- relaties leggen tussen vakinhoudelijke begrippen en contexten waarin deze 

begrippen functioneel zijn 
4. basisrekenvaardigheden binnen biologie toepassen:  

- schatten en afronden  
- efficiënt rekenen  
- rekenregels gebruiken:  

- decimale getallen  
- verhoudingstabellen  
- eenvoudige breuken en percentages 

5. rekenen met grootheden en eenheden:  
- eenheid bij gemeten of berekende grootheid aangeven 

6. veilig, zinvol en doelmatig gebruikmaken van stoffen, materialen, organismen, 
(meet)instrumenten, apparaten en software, zonder schade te berokkenen aan 
organismen en milieu 

7. biologische begripskennis opbouwen, uitgaande van aanwezige denkbeelden:  
- onjuiste denkbeelden bijstellen of vervangen  
- verbanden leggen tussen begrippen  
- leren door te doen  
- leren door te ontdekken  
- multicausale verbanden herkennen  
- verschillende organisatieniveaus:  

- cel  
- weefsel  
- orgaan  
- orgaanstelsel 
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- organisme  
- ecosysteem  

- een eenvoudige product- en procesevaluatie maken en hieruit conclusies 
trekken 

8. specifieke hulpmiddelen gebruiken zoals loep, microscoop, indicatoren (jodium en 
kalkwater) en determineertabel en determineerkaart 

9. eenvoudige opdrachten en eenvoudig onderzoek waarin de actieve en praktische 
zelfwerkzaamheid op de voorgrond staat, voorbereiden, uitvoeren en de resultaten 
vastleggen en evalueren:  
- bij een biologisch schoolpracticum en/of veldpracticum  
- een biologische probleemstelling herkennen en specificeren  
- een biologisch probleem herleiden tot een onderzoeksvraag  
- verwachtingen formuleren 
- relevante waarnemingen verrichten en gegevens verzamelen  
- conclusies trekken op grond van verzamelde gegevens  
- oplossing, onderzoek en conclusies evalueren 

10. gegevens verwerken in een verslaggeving naar aanleiding van een bezoek aan een 
instelling waar levensprocessen een belangrijke rol spelen 

11. een studie van een zelf gekozen biologisch onderwerp uitvoeren en in een 
verslaggeving verwerken 

12. ICT-hulpmiddelen en gangbare software gebruiken om te schrijven, te rekenen, 
informatie te verzamelen, te bewerken en te presenteren en toetsen te maken 
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BI/K/4  Cellen staan aan de basis 
  De kandidaat kan:  

- kenmerkende eigenschappen van cellen noemen, de samenstellende delen 
daarvan beschrijven, en de meest voorkomende organisatieniveaus binnen 
organismen noemen en beschrijven  

- toelichten dat een organisme als een geheel beschouwd kan worden waarbij 
voor instandhouding en gezondheid van het organisme processen in onderlinge 
samenhang plaatsvinden.  

In dit verband kan de kandidaat: 
1. levenskenmerken noemen en toelichten:  

- stofwisseling (ademhaling, voeding, uitscheiding), groei (ontwikkeling), 
voortplanting, reageren op prikkels (beweging) 

2. delen waaruit een cel is opgebouwd en delen waardoor een cel kan zijn omgeven, 
benoemen en in afbeeldingen of in modellen aanwijzen en van deze delen de 
functie(s) beschrijven:  
- celkern, cytoplasma, celmembraan, vacuole, bladgroenkorrels, zetmeelkorrels, 

kleurstofkorrels, celwand 
3. kenmerkende eigenschappen van cellen van dieren, planten, schimmels en bacteriën 

noemen:  
- verschillen in bouw met betrekking tot:  

- de aanwezigheid van een kern  
- de aanwezigheid van bladgroenkorrels  
- de aanwezigheid van een celwand  
- relatieve grootte 

4. beschrijven wat de stofwisselingsprocessen, verbranding en fotosynthese voor 
betekenis hebben voor de instandhouding van een organisme en wat de correlatie 
ervan is met de gassen die een organisme in- en uitgaan 

5. delen waaruit een weefsel, orgaan of orgaanstelsel is opgebouwd benoemen en in 
afbeeldingen of modellen aanwijzen en functie(s) van deze delen beschrijven:  
- de aanwezigheid van weefsels en organen bij meercellige organismen 
- weefsel: een aantal aaneengesloten cellen met gelijke vorm en functie; in veel 

gevallen is er tussencelstof  
- orgaan: een uit een aantal typen weefsel opgebouwd deel van een organisme 

met één of meer functies  
- orgaanstelsel: een uit een aantal organen opgebouwd deel van een organisme 

met één of meer functies (verteringsstelsel, bloedvatenstelsel, 
geraamte/bottenstelsel, zenuwstelsel, zintuigstelsel, voortplantingsstelsel, 
ademhalingsstelsel, spierstelsel, hormoonstelsel, uitscheidingsstelsel) 

6. toelichten dat een organisme als een geheel beschouwd kan worden waarbij voor 
instandhouding en gezondheid van het organisme processen in onderlinge 
samenhang plaatsvinden: 
- voedselopname, gaswisseling, transport, uitscheiding, stofwisseling in relatie tot 

energiegebruik, groei en vervanging 
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BI/K/5  Schimmels en bacteriën: nuttig en som schadelijk 
  Je kunt:  

1. de rol van schimmels en bacteriën in het milieu noemen en uitleggen,  
2. uitleggen over schimmels en bacteriën:  

- dat ze reducent en/of ziekteverwekker kunnen zijn  
- hoe ze verspreid kunnen worden  
- hoe je voorkomt dat ze vermenigvuldigen  
- hoe ze bestreden kunnen worden  
- welke rol ze kunnen spelen bij biotechnologie,  

3. uitleggen hoe voedselbederf door schimmels en/of bacteriën kan worden 
tegengegaan door de mens,  

4. voorbeelden van klassieke en moderne vormen van biotechnologie noemen, 
waarmee voedingsstoffen en medicijnen worden verkregen en bewerkt. 

BI/K/6  Planten en dieren en hun samenhang: de eigen omgeving verkend 
  De kandidaat kan:  

- de namen van organismen opzoeken en de delen waaruit ze zijn samengesteld  
- de relaties noemen en toelichten die ze onderling en met hun omgeving hebben  

In dit verband kan de kandidaat 
1. via determineren de naam opzoeken van organismen en verwoorden dat aan het 

onderling verschillen van soorten erfelijke factoren ten grondslag liggen 
2. verbanden aangeven tussen vorm, bouw en leefwijze van organismen en de 

omgeving waarin deze organismen leven, en aangeven/uitleggen hoe planten en 
dieren zijn aangepast aan hun leefomgeving:  
- aanpassing aan droge, natte, hete en koude omstandigheden  
- kenmerken van bloemen met windbestuiving en van bloemen met 

insectenbestuiving, met name:  
- verschillen in vorm en kleur, geur, aanwezigheid van nectar en de 

aanwezigheid en plakkerigheid van stuifmeel  
- vorm van de meeldraden en stampers  

- klimplanten, voorjaarsbloeiers, rozetvormende planten, waterplanten met 
drijvende bladeren  

- de organen via welke zuurstof wordt opgenomen en koolstofdioxide wordt 
afgegeven bij dieren, met name:  

- tracheeën bij insecten 
- kieuwen bij vissen –  
- longen, kieuwen en huid bij amfibieën  
- longen bij reptielen, vogels en zoogdieren  

- de poten van teengangers, hoefgangers en zoolgangers  
- de functie van zwemvliezen bij watervogels, de functie van lange poten en 

gedeeltelijke zwemvliezen bij steltlopers en de functie van klauwen bij 
roofvogels  

- bij zoogdieren de vorm en de functie van plooikiezen (bij planteneters), 
knipkiezen (bij vleeseters) en knobbelkiezen (bij alleseters)  

- bij planten- en vleeseters de relatie tussen het soort voedsel en de lengte van 
het darmkanaal  

- de functie van bepaalde snavelvormen, met name:  
- een puntige snavel bij insectenetende vogels  
- een kegelvormige snavel bij zaadetende vogels  
- een haakvormige snavel bij roofvogels  
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- verschillen tussen individuen van een soort kunnen het gevolg zijn van 
verschillen in erfelijke aanleg en/ of verschillen in milieufactoren waaraan die 
individuen hebben blootgestaan 

3. delen waaruit zaadplanten zijn opgebouwd benoemen, hun functie(s) beschrijven en 
aangeven welke delen van planten voedingsmiddelen en/of grondstoffen leveren 
voor de mens:  
- stengels: transport via houtvaten en bastvaten, opslag en stevigheid  
- bladeren met huidmondjes: fotosynthese 
- opname en afgifte van koolstofdioxide en zuurstof, verdamping van water  
- wortels: bevestiging in de bodem, opname van water en mineralen 

(voedingszouten) met behulp van wortelharen, opslag van vooral zetmeel als 
reservestof  

- bloemen met kelkbladeren, kroonbladeren, meeldraden (met helmdraden en 
helmknoppen), stamper(s) (met stempel(s), stijl, vruchtbeginsel en 
zaadbeginsel(s)): voortplanting  

- vrucht met een of meer zaden: geslachtelijke voortplanting  
- een zaad bestaat uit een zaadhuid, kiempje en reservestoffen vooral eiwitten, 

vetten en zetmeel, en manieren van zaadverspreiding (m.b.v. wind, dieren, 
"wegschieten")  

- bollen met rokken: ongeslachtelijke voortplanting en opslag van reservestoffen 
- knollen: ongeslachtelijke voortplanting en opslag van reservestoffen  
- alle genoemde delen kunnen voedingsmiddelen voor de mens leveren 

4. enkele typen weefsel(s) van planten met functie(s) en bouw beschrijven:  
- weefsels met onder andere fotosynthese en opslag  
- vaatbundels met houtvaten (transport van water en mineralen/voedingszouten) 

en met bastvaten (transport van water en energierijke stoffen)  
- opperhuid van stengels en bladeren met huidmondjes voor opname en afgifte 

van gassen en een waslaagje voor bescherming tegen uitdroging en 
beschadiging 

- openen van huidmondjes in het licht en sluiten in het donker  
- openen en sluiten van huidmondjes in relatie tot opname en afgifte van water 

door planten 
- opperhuid van wortels met wortelharen: opname van water en mineralen 

(voedingszouten) 
5. uitleggen wat een ecosysteem is en uitleggen/noemen welke relaties er zijn tussen 

organismen bij de energiestromen in een ecosysteem: 
- planten- en diersoorten noemen die een voedselketen/voedselweb of een 

piramide van biomassa/aantallen vormen  
- in een beschreven ecosysteem producenten, consumenten en reducenten 

onderscheiden:  
- planten zijn producenten die zelf energierijke stoffen maken d.m.v. 

fotosynthese  
- dieren zijn consumenten die voor hun voedsel afhankelijk zijn van 

andere organismen  
- dood materiaal in de natuur, onverteerde delen, afvalstoffen en 

restanten van planten en dieren, wordt door reducenten (zoals 
schimmels en bacteriën) opgeruimd /omgezet in koolstofdioxide, water 
en zouten, die planten kunnen opnemen; de relatie met 
koolstofkringloop; de relatie met stikstofkringloop 
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- consumenten en reducenten gebruiken de energierijke stoffen uit hun 
voedsel voor de verbranding en voor de opbouw van het eigen lichaam  

- bij het in stand houden van een organisme gaat energie verloren in 
afvalproducten en door verlies van warmte 

6. in een beschreven ecosysteem biotische en abiotische milieufactoren noemen en 
toelichten dat individuen en populaties in een ecosysteem afhankelijk zijn van en 
beïnvloed worden door biotische en abiotische factoren 

BI/K/7  Mensen beïnvloeden hun omgeving 
  Je kunt:  

1. uitleggen dat de mens voor voedsel(productie), water, zuurstof, grondstoffen, 
energie, en recreatie van ecosystemen afhankelijk is,  

2. uitleggen dat een grotere voedselproductie in verband staat met een (goede):  
- bodembewerking  
- bemesting  
- gewasbescherming  
- veredeling, waaronder genetische modificatie; 

3. de belangrijkste oorzaken en effecten noemen van de aantasting van natuur en 
milieu door:  
- overbevolking  
- bepaalde soorten afval  
- het gebruik van bestrijdingsmiddelen  
- het verkeer  
- energiegebruik Dit mede met gebruikmaking van de scheikundige benamingen;  

4. uitleggen waarom de mens er belang bij heeft een duurzame relatie tussen mens en 
milieu te bevorderen. Daarbij moet je de voor- en nadelen van duurzaam handelen 
kunnen benoemen.  

5. het belang uitleggen van een nationale (landelijke) en mondiale (wereldwijde) 
aanpak van de bescherming van het milieu. 
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BI/K/8  Houding, beweging en conditie 
  Je kunt:  

1. delen die van belang zijn voor stevigheid en beweging:  
- noemen  
- in afbeeldingen aanwijzen in situaties waarin dit relevant is functie(s) en werking 

van die delen noemen, inclusief een aantal microscopische en grotere details;  
2. uitleggen wat er gebeurt bij bepaalde vormen van overbelasting van het 

bewegingsapparaat  
- tijdens het werk  
- bij sport aangeven hoe deze overbelasting zoveel mogelijk voorkomen kan 

worden. 

BI/K/9  het lichaam in stand houden: voeding en genotmiddelen, energie, transport en 
uitscheiding 

  De kandidaat kan:  
- vorm, werking en functie van het verteringsstelsel, bloedvatenstelsel, 

ademhalingsstelsel en uitscheidingsstelsel beschrijven  
- hun onderlinge verband toelichten  

In dit verband kan de kandidaat 
1. de functie van het verteringsstelsel beschrijven:  

- voedingsmiddelen worden bewerkt zodat eiwitten, koolhydraten en vetten 
bereikbaar worden voor enzymen en worden verteerd; stoffen uit het 
verteringskanaal worden opgenomen in het bloed 

2. de delen van het verteringsstelsel noemen, in afbeeldingen aanwijzen en functie(s) 
en werking ervan beschrijven:  
- ligging en functie(s) van:  

- mond met tong, speekselklieren, tanden en kiezen  
- slokdarm  
- maag  
- twaalfvingerige darm  
- dunne darm  
- dikke darm  
- endeldarm met anus  

- ligging en functies alvleesklier  
- productie en functies van verteringssappen met verteringsenzymen in 

speekselklieren, maagsapklieren, alvleesklier en dunne darm  
- algemene functie verteringsenzymen 
- speeksel en maagzuur beschermen tegen infecties via het voedsel  
- functie van darmperistaltiek  
- ligging en functies lever, met name:  

- afbraak van afval- en gifstoffen  
- bewerking van voedingsstoffen  
- opslag van glycogeen gevormd uit glucose  
- productie van gal  

- ligging en functie galblaas: opslag van gal  
- functie gal: met name emulgeren van vetten  
- afvoer van bloed met voedingsstoffen via de poortader naar de lever  
- de bouw van tanden en kiezen met glazuur, tandbeen, wortel, cement, zenuw, 

en bloedvaten 
- tegengaan tandbederf, met name de rol van:  

- speeksel  
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- tandenpoetsen  
- fluorbehandeling 

3. voedingsstoffen en hun functie(s) voor het lichaam noemen en de relatie ervan met 
voedingsadviezen toelichten inclusief evenwicht tussen opname en gebruik, verbruik 
en verlies van stoffen bij een constante lichaamsmassa:  
- op te nemen (groepen van) stoffen: water, eiwitten, vetten, koolhydraten 

(zetmeel en suikers), mineralen (zouten, met name kalkzouten en ijzerzouten) 
en vitamines  

- groepen voedingsstoffen worden gebruikt als bouwstoffen (voor de opbouw van 
het lichaam), als brandstoffen (voor het vrijmaken van energie), als 
beschermende stoffen en/of als reservestoffen  

- met behulp van de schijf van vijf of een voedingsmiddelentabel de 
kwaliteit/voedingswaarde van verschillende maaltijden vergelijken  

- invloed van vezels in het voedsel op de darmperistaltiek 
4. uitleggen wat er kan gebeuren bij ondervoeding, bij overmatig gebruik van voedsel, 

alcohol en medicijnen, en bij gebruik van tabak en drugs en hierbij abstracte relaties 
leggen:  
- overgewicht en vermagering als gevolg van over- en ondervoeding  
- energieverbruik hangt, en opslag of verbruik van reservestoffen hangt eveneens 

af van factoren als activiteit en omgevingstemperatuur  
- grondstofwisseling 

5. lymfevaten, bloedvaten en delen van het hart noemen, in afbeeldingen aanwijzen en 
functie(s) en werking beschrijven, met inbegrip van enkele macroscopische details 
en problemen met de bloedsomloop:  
- ligging en functies van lymfevaten, functie van kleppen  
- aan- en afvoer van stoffen en warmte door bloed  
- van slagaders, aders en haarvaten: functies; onderscheid naar ligging, 

bloeddruk, bouw van de wand, aan- of afwezigheid van kleppen en 
samenstelling van het bloed in deze vaten  

- naamgeving van aders en slagaders naar of bij bepaalde delen van het lichaam 
met daarnaast de aorta, poortader, holle aders, kransslagaders en kransaders  

- grote en kleine bloedsomloop  
- de bouw, ligging, functie en werking van het hart met kamers, boezems, 

hartkleppen en halvemaanvormige (hart)kleppen  
- dikte van de wanden van de kamers in relatie tot hun functie  
- dikte van de wanden van boezems ten opzichte van de wanden van kamers in 

relatie tot hun functie  
- principe van verandering van druk in de kamers en slagaders tijdens de 

hartwerking  
- veel voorkomende oorzaken van hartinfarct en hartritmestoornissen, met name:  

- stress  
- overgewicht  
- roken  
- te grote inspanning  
- erfelijke aanleg  

- gevolgen van een te hoge en een te lage bloeddruk 
6. van bloed, lymfe en weefselvloeistof van de mens de samenstellende delen noemen 

en de functie van de delen beschrijven: 
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- vorm, functies en voorkomen van bloedplasma met onder andere: zuurstof, 
koolstofdioxide, water, voedingsstoffen en eiwitten zoals antistoffen en 
hormonen 

- vorm, functies en plaats van vorming van rode bloedcellen (met hemoglobine), 
witte bloedcellen en bloedplaatjes  

- transport van stoffen tussen bloed, weefselvloeistof en cellen  
- weefselvloeistof stroomt als lymfe in de lymfevaten 

7. delen van het ademhalingsstelsel noemen, in afbeeldingen aanwijzen en functie(s) 
en werking beschrijven:  
- naam, ligging, bouw, werking en functie van delen van het ademhalingsstelsel, 

met name:  
- mondholte, neusholte en keelholte (met huig en strotklepje)  
- luchtpijp met kraakbeenringen, slijmvlies met trilharen  
- bronchiën  
- longblaasjes  

- verschillen tussen borst- en buikademhaling/ventilatiebewegingen door 
veranderingen van borstkas, middenrifspieren, buikspieren en tussenribspieren  

- functie van hoesten  
- voordelen van ademhalen via de neus in vergelijking met ademhalen via de 

mond  
- kwaliteit van ingeademde lucht i.v.m. astma, bronchitis, longemfyseem en 

hooikoorts 
8. ever en nieren met urineleiders, urineblaas en urinebuis noemen, in afbeeldingen 

aanwijzen en de functie ervan noemen, de bouw en werking van de nier beschrijven 
en beschrijven dat omzetting van afvalstoffen en niet-bruikbare stoffen in de lever 
plaatsvindt en dat deze daarna uitgescheiden worden: 
- wisselende gehaltes aan water en afvalstoffen (zoals ureum) in urine  
- nierschors, niermerg, nierbekken 
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BI/K/10 Bescherming 
  Je kunt:  

1.  de functie noemen van de hoornlaag bij de bescherming tegen:  
- infecties  
- uitdroging  
- beschadigingen;  

2. de functie van pigment uitleggen bij de bescherming tegen ultraviolette straling;  
3. het belang noemen van:  

- inenting  
- toediening van antibiotica;  

4. voorbeelden van bloedziekten en infectieziekten die via bloed verspreid worden:  
- noemen  
- de gevolgen van deze ziekten voor het lichaam noemen;  

5. uitleggen hoe besmetting te voorkomen is, met name bij:  
- aids  
- leukemie  
- hepatitis  
- tuberculose;  

6. de meest voorkomende seksueel overdraagbare aandoeningen:  
- noemen  
- de oorzaak aangeven (de groep ziekteverwekkers per aandoening)  
- het belang van tijdige behandeling noemen;  

7. uitleggen hoe de overdracht van deze aandoeningen is te voorkomen, met name 
voor:  
- aids  
- syfilis  
- chlamydia  
- gonorroe  
- candida. 

  



 36 

BI/K/11 reageren op prikkels 
  De kandidaat kan: 

- de rol en de werking van het zenuwstelsel, zintuigstelsel en hormoonstelsel 
toelichten 

- beschrijven welke relatie er is tussen gedrag en inwendige en uitwendig prikkels  

In dit verband kan de kandidaat 
1. toelichten dat gedrag bij dieren uit een reeks samenhangende handelingen bestaat, 

en kan aan de hand van concrete voorbeelden uitleggen dat gedrag afhankelijk is 
van inwendige en uitwendige prikkels 

2. delen van het zenuwstelsel noemen, in afbeeldingen aanwijzen, en functie(s) en 
werking beschrijven; soorten zenuwcellen benoemen en onderverdelen:  
- bouw, ligging en functie van delen van het centraal zenuwstelsel, met name:  

- grote hersenen: bewustzijn, zintuiglijke waarneming en bewuste 
beweging  

- kleine hersenen: coördinatie van bewegingen  
- hersenstam: verbinding tussen grote hersenen en ruggenmerg en een 

rol bij reflexen in hoofd- en halsgebied  
- ruggenmerg: verbinding van organen met hersenen en een rol bij 

reflexen van romp en ledematen  
- bouw van een zenuwcel met cellichaam en uitlopers  
- ligging en functies van typen zenuwcellen:  

- schakelcel  
- gevoelszenuwcel  
- bewegingszenuwcel  
- gevoelszenuw, bewegingszenuw, gemengde zenuw  

- reflex is een vaste, onbewuste reactie op een bepaalde prikkel:  
- terugtrekreflex  
- strekreflex  
- kniepeesreflex  
- pupilreflex  

- functies van een reflex: onbewust regelen van motoriek, snel reageren bij kans 
op onverwachte beschadiging van het lichaam 

3. ervaringen/waarnemingen van zintuig-practicumproeven in biologische termen 
weergeven 

4. delen en omringende delen van de gehoororganen, van de ogen en van 
zintuigelementen in huid, neus en tong in afbeeldingen aanwijzen en functie en 
werking ervan beschrijven: 
- van het gehoororgaan, met name:  

- oorschelp  
- gehoorgang  
- trommelvlies  
- trommelholte/middenoor  
- buis van Eustachius  
- gehoorbeentjes: hamer, aambeeld, stijgbeugel  
- slakkenhuis met zintuigcellen  
- gehoorzenuw  
- evenwichtsorgaan  

- van de ogen, met name:  
- wenkbrauw  
- wimper  
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- traanklier  
- traanbuis  
- oogspier  
- harde oogvlies  
- hoornvlies  
- vaatvlies  
- iris met kringspieren en lengtespieren  
- pupil: de opening in de iris  
- lens: accommoderen  
- glasachtig lichaam  
- netvlies met gele vlek en blinde vlek  
- oogzenuw  
- ligging en functie van staafjes en kegeltjes 

5. op abstracte wijze uitleggen dat prikkels uit de omgeving door zintuigen omgezet 
worden in impulsen die naar het centraal zenuwstelsel geleid worden, waardoor 
waarneming kan plaatsvinden:  
- drempelwaarde, adequate prikkel, gewenning, motivatie 

6. beschrijven dat bewust gedrag vanuit de hersenen gestuurd wordt 
7. de samenstellende delen van de huid en het onderhuids bindweefsel noemen, in 

afbeeldingen aanwijzen en functie(s) beschrijven:  
- bouw, ligging en functies van de delen van de huid, met name:  

- opperhuid met hoornlaag met dode cellen en kiemlaag met delende 
cellen en zenuwuiteinden (‘pijnzintuig’)  

- lederhuid met bloedvaten, haarzakjes, talgklieren, haarspieren, 
zweetklieren en zintuigen  

- haren  
- onderhuids bindweefsel met vetcellen  
- de rol van de doorbloeding, vet en de mate van zweten bij de 

temperatuurregeling  
- de rol van de hoornlaag bij de bescherming tegen infecties, uitdroging en 

beschadigingen  
- de rol van pigment (in de kiemlaag) bij de bescherming tegen ultraviolette 

straling 
8. het principe van de werking van hormonen beschrijven  

- beïnvloeding van groei, ontwikkeling en stofwisseling 
9. hormoonklieren noemen, in afbeeldingen aanwijzen en functies en werking met de 

nodige detaillering beschrijven, met name van:  
- hypofyse: productie van hormonen voor regeling groei, beïnvloeden van andere 

hormoonklieren  
- schildklier: stimulering van verbranding in cellen  
- eilandjes van Langerhans (in de alvleesklier): productie van de hormonen 

insuline en glucagon die het suikergehalte in het bloed regelen; diabetes  
- bijnieren: productie van het hormoon adrenaline dat de activiteit van spieren, 

de ademhaling en de bloedsomloop versnelt en het glucosegehalte van het 
bloed verhoogt  

- eierstokken en teelballen: productie van geslachtshormoon voor het ontstaan 
van secundaire geslachtskenmerken; productie van geslachtscellen 
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BI/K/12 Van generatie op generatie 
De kandidaat kan voortplanting en groei bij organismen toelichten, evenals de vorm en 
functie van seksueel gedrag daarbij.  
In dit verband kan de kandidaat 
1. fasen in de lichamelijke en geestelijke groei en ontwikkeling van mensen noemen 
2. delen van de voortplantingsstelsels noemen, in afbeeldingen aanwijzen en functie(s) 

en werking beschrijven:  
- ligging, bouw en functie van eierstokken, eileiders, baarmoeder, schede (= 

vagina), grote en kleine schaamlippen, kittelaar (= clitoris)  
- ligging, bouw en functie van balzak, teelballen/zaadballen, bijballen, 

zaadblaasjes, zaadleiders, prostaat, penis, zwellichamen, urinebuis, voorhuid, 
eikel 

3. functies van seksualiteit verwoorden en verschillen in opvattingen, normen en 
waarden daarover formuleren 

4. beschrijven hoe de voortplanting van mensen verloopt:  
- primaire en secundaire geslachtskenmerken bij de vrouw en de man  
- verloop van de menstruatiecyclus, met name:  

- ontwikkeling van eicel in eierstok  
- ovulatie  
- opbouw baarmoederslijmvlies  
- menstruatie (verval baarmoederslijmvlies)  

- bouw en functie van een eicel en een zaadcel  
- processen tijdens de zwangerschap, met name: 

- bevruchting in de eileider  
- delingen in de eileider  
- innesteling in baarmoederslijmvlies  
- ontwikkeling embryo/foetus  

- ligging en functies van vruchtvliezen, vruchtwater, navelstreng en placenta 
(moederkoek)  

- het verloop van zwangerschap en geboorte met indalen, ontsluiting met weeën, 
uitdrijving met persweeën en nageboorte  

- eeneiige tweelingen, twee-eiige tweelingen  
- vormen en functie van prenataal onderzoek met name echoscopie, 

vruchtwaterpunctie en vlokkentest 
5. de werking van voorbehoedmiddelen beschrijven:  

- condoom, spiraaltje, sterilisatie, pessarium, invloed van de "pil" als 
ovulatieremmer 

6. stadia in de levenscyclus van zaadplanten met geslachtelijke voortplanting noemen, 
inclusief aspecten van het overwinteren van een plant:  
- ontkieming, groei en bloei  
- bestuiving en bevruchting  
- ontwikkeling van een kiempje uit een bevruchte eicel, een zaad uit een 

zaadbeginsel en een vrucht met zaden uit een vruchtbeginsel  
- aspecten van het overwinteren van een plant:  

- als zaad  
- alleen afsterven van de bovengrondse delen - opslag van reservestoffen 

in de wortels  
- met blijvende bovengrondse delen met of zonder bladeren 

7. aan de hand van voorbeelden geslachtelijke en ongeslachtelijke voortplanting bij 
zaadplanten herkennen en toelichten 
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BI/K/13 Erfelijkheid en evolutie 
1. enkele situaties noemen waarin het relevant is enige kennis te hebben van de 

erfelijkheidsleer en situaties noemen waarin het relevant is om genetisch advies in 
te winnen en in dit verband vormen van prenataal onderzoek beschrijven 

2. toelichten dat individuen informatie over erfelijke eigenschappen overdragen aan 
hun nakomelingen en welke rol chromosomen en geslachtscellen hierbij spelen:  
- chromosomen bestaan o.a. uit DNA  
- chromosomen bevatten genen, een gen is een stukje chromosoom dat de 

informatie voor één erfelijke eigenschap bevat  
- erfelijke informatie voor kenmerken is in enkelvoud aanwezig in geslachtscellen 

met een enkelvoudige set chromosomen  
- overige lichaamscellen met paren chromosomen  
- overdracht van erfelijke informatie via geslachtscellen  
- vorming paren chromosomen bij bevruchting  
- X- en Y-chromosoom als geslachtschromosomen; vrouw XX, man XY  
- dominant gen, recessief gen, genotype, fenotype, homozygoot, heterozygoot  
- mutaties  
- intermediaire erfelijkheid 

3. het proces en de betekenis van de gewone celdeling (mitose) en de reductiedeling 
(meiose) beschrijven:  
- gevolgen van mitose en meiose voor het aantal chromosomen en de erfelijke 

informatie 
4. conclusies trekken uit gegevens bij monohybride kruisingen over het genotype en 

fenotype van ouders en/of hun directe nakomelingen:  
- berekenen van kans op een bepaalde eigenschap (bij een kruising met één 

eigenschap en met twee generaties)  
- stamboom 

5. toelichten dat onder andere bepaalde stoffen en straling invloed kunnen hebben op 
de frequentie waarmee mutaties plaatsvinden 

6. toelichten dat volgens de evolutietheorie in de loop van de tijd nieuwe rassen en 
soorten zijn ontstaan, mede onder invloed van mutatie en selectie:  
- natuurlijke en kunstmatige selectie  
- stambomen 
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BI/V/1  Bescherming en antistoffen 
De kandidaat kan de manier waarop het lichaam zich beschermt tegen antigenen door 
middel van antistoffen beschrijven en toelichten hoe deze bescherming kunstmatig kan 
worden verhoogd.  
In dit verband kan de kandidaat 
1. antigenen onderscheiden die de vorming van antistoffen tot gevolg hebben:  

- virussen  
- bacteriën  
- lichaamsvreemde cellen en stoffen  
- bloedgroepantigenen (ABO-systeem en resus) 

2. de aanwezigheid van antistoffen in verband brengen met een besmetting van mens 
of (landbouwhuis)dier 

3. antistoffen als diagnostisch middel toepassen bij een op schrift aangeboden 
biologische probleemstelling en hierbij relevante gegevens verwerken en 
presenteren:  
- bloedgroepbepaling en bloedtransfusie (ABO-systeem en resus)  
- verwantschapsstudies  
- identificatie en karakterisering van onbekende antigenen 

4. aangeven hoe de bescherming van het lichaam kunstmatig kan worden verhoogd:  
- actieve en passieve immunisatie  
- toepassing van vaccins en sera bij mensen en (landbouwhuis)dieren  
- gebruik van antibiotica 

5. binnen de context van bescherming en antistoffen uitleg geven bij transplantaties en 
autoimmuunziekten 

BI/V/2  Gedrag bij mens en dier 
De kandidaat kan gedrag van mens en dier op een gestandaardiseerde wijze beschrijven en 
dat beschreven gedrag verklaren.  
In dit verband kan de kandidaat 
1. aangeboden problemen oplossen binnen de context van gedrag, gebruikmakend van 

biologische begrippen:  
- begrippen:  

- uitwendige prikkel zoals temperatuur, licht geluid  
- inwendige prikkel zoals hormonen, honger, dorst 
- sleutelprikkel  
- supranormale prikkel  
- respons  

- contexten:  
- consumentengedrag  
- (verantwoorde) behuizing voor (landbouw)huisdieren 

2. ethogrammen en protocollen van gedrag van dieren of mensen maken en/of 
interpreteren, gebruikmakend van:  
- veldwaarnemingen  
- practicum  
- visueel materiaal 

3. aan de hand van concrete voorbeelden verschillende vormen van leren, sociaal 
gedrag en communicatie noemen en de functie(s) daarvan aangeven 

4. in concrete (beschreven) situaties de rol beoordelen van leren, sociaal gedrag en 
communicatie bij mensen en dieren bij taakverdeling en coördinatie, in het bijzonder 
bij:  
- inprenten, trial & error, conditionering  
- erfelijk / aangeleerd gedrag  
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- dreig- en imponeergedrag  
- taakverdeling binnen groepen  
- balts, paringsgedrag, broedzorg  
- territoriumgedrag  
- rolpatronen, normen en waarden  
- rangorde  
- voedingsgedrag  
- verzorgingsgedrag 

5. een standpunt over de vergelijking van het gedrag van mensen en dieren 
bediscussiëren en beargumenteren 

BI/V/3  verwerven, verwerken en verstrekken van informatie 
De kandidaat kan zelfstandig informatie verwerven, verwerken en verstrekken in het 
kader van het sectorwerkstuk. 

BI/V/4  Vaardigheden in samenhang 
  De kandidaat kan de vaardigheden uit het kerndeel in samenhang toepassen 
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Bijlage 4. Wisk. Verdere uitleg per onderwerp  
Specificatie van de eindtermen:   
WI/K/3  vaardigheden in het vak wiskunde 
  De volgende vaardigheden worden getoetst in relatie tot de eindtermen.  

De kandidaat kan  
1. Relevante gegevens uit een situatie weergeven in een geschikte wiskundige 

representatie (model)  
2. Wiskundige informatie identificeren, beoordelen en gebruiken om een probleem op 

te lossen  
3. Zich bedienen van adequate onderzoeks- en redeneerstrategieën  
4. Bij berekeningen een bij de situatie passend rekenmodel kiezen  
5. Efficiënt rekenen en cijfermatige uitkomsten kritisch beoordelen  
6. Op basis van verwerkte informatie verwachtingen uitspreken en conclusies trekken  
7. Adequate (wiskunde)taal gebruiken als communicatiemiddel  
8. Situaties waarin wiskundige presentaties, redeneringen of berekeningen voorkomen 

kritisch beschouwen en beoordelen  

De kandidaat kan de vaardigheden uit de hierna genoemde exameneenheden in 
samenhang toepassen. 

 
WI/K/4  Algebraïsche verbanden 

De variabelen bij algebraïsche verbanden kunnen met een woord of met één of meer 
letters worden aangeduid.  
De kandidaat kan  
1. de volgende verbanden kennen, herkennen en gebruiken:  

- lineair verband en de algebraïsche weergave voor de horizontale lijn y = a en de 
verticale lijn x = a  

- een formule van de vorm y = ax + b herkennen, opstellen en gebruiken  
- een bijbehorende tabel herkennen, opstellen en interpreteren  
- regelmatigheden in een bijbehorende tabel vaststellen en beschrijven 

met een (woord)formule  
- een bijbehorende grafiek tekenen en interpreteren 

- exponentiële verbanden herkennen en gebruiken:  
- een formule van de vorm y = b gt herkennen en gebruiken  
- een bijbehorende tabel herkennen, opstellen en interpreteren 

- wortelverbanden herkennen en gebruiken:  
- een formule van de vorm y = x herkennen en gebruiken  
- een bijbehorende tabel opstellen en interpreteren  
- een bijbehorende grafiek tekenen en interpreteren  

- eenvoudige machtsverbanden met exponent 2 of 3 herkennen en gebruiken:  
- een bijbehorende tabel opstellen en interpreteren  
- een bijbehorende grafiek tekenen en interpreteren 

- verbanden van de vorm y = x a herkennen en gebruiken:  
- een bijbehorende tabel opstellen  
- een bijbehorende grafiek tekenen en interpreteren  

- periodieke verband herkennen en gebruiken. 
2. tabellen maken, aflezen, vergelijken en interpreteren:  

- een tabel maken van het verband tussen variabelen in een gegeven situatie  
- regelmatigheden in een tabel vaststellen en beschrijven  
- grootste of kleinste waarde vaststellen in een tabel  
- controleren of een gegeven verband bij een gegeven tabel hoort  
- bij een gegeven tabel conclusies trekken over de bijbehorende situatie 
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- bij een gegeven tabel vaststellen welke waarden bij de context zinvol zijn  
- bij een gegeven tabel beschrijven of het globale verloop van het bijbehorende 

verband stijgt, daalt, dan wel periodiek lijkt te zijn  
- het globale verloop van een verband uit een bijbehorende tabel beschrijven  
- twee verbanden met behulp van de bijbehorende tabellen vergelijken en 

bepalen of benaderen waar de variabelen een gelijke waarde hebben 
3. grafieken tekenen, aflezen, interpreteren en vergelijken: 

- een grafiek tekenen van het verband tussen variabelen in een gegeven situatie  
- bij een gegeven grafiek vaststellen welke waarden van de variabelen bij de 

context zinvol zijn  
- het verloop van een grafiek of interval beschrijven met de termen constant, 

stijgend, dalend of periodiek  
- controleren of een gegeven verband bij een gegeven grafiek hoort - aflezen 

welke minima en maxima er op een gegeven interval zijn  
- uit het verloop, de vorm en de plaats van punten van een grafiek conclusies 

trekken over de bijbehorende situatie  
- twee grafieken vergelijken en de verschillen interpreteren  
- bij twee grafieken die elkaar snijden de coördinaten van dat snijpunt aflezen, 

benaderen of berekenen en het snijpunt interpreteren  
- coördinaten van punten van een grafiek aflezen, berekenen of benaderen  
- een grafiek tekenen en analyseren; in het bijzonder hierbij een passende 

schaalverdeling kiezen en coördinaten van punten bepalen  
- vaststellen hoe een verandering in de situatie doorwerkt in de grafiek, 

gewoonlijk in samenhang met tabel en/ of formule 
4. werken met formules:  

- bij een gegeven formule vaststellen, of daarmee in een gegeven situatie het 
verband tussen de variabelen beschreven is  

- in een gegeven situatie vaststellen welke variabelen met elkaar in verband staan  
- bij een verandering in een variabele het effect aangeven op de andere variabele  
- bij twee functionele verbanden aangeven, eventueel in benadering, waar 

functiewaarden gelijk zijn en op welke intervallen de ene groter is dan de andere 
- vaststellen hoe een verandering in de situatie doorwerkt in de formule en 
omgekeerd  

- uit een formule conclusies trekken over de bijbehorende situatie 
5. rekenen met formules:  

- in een formule een variabele vervangen door een getal en de waarde van de 
andere variabele berekenen 

- onderzoeken of twee formules hetzelfde verband beschrijven  
- woordformules omzetten in formules waarin variabelen door één letter worden 

weergegeven 
- een formule vervangen door een gelijkwaardige formule 
- een schakeling van elementaire rekenacties omzetten in een formule en 

omgekeerd 
6. in een gegeven situatie de voorstellingsvormen tabel, grafiek, formule of 

verwoording met elkaar in verband brengen:  
- bij twee verschillende voorstellingsvormen vaststellen of zij hetzelfde verband 

beschrijven  
- een voorstellingsvorm vervangen door een andere voorstellingsvorm die 

hetzelfde verband beschrijft  
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- formuleringen bij de ene voorstellingsvorm vervangen door formuleringen bij 
een andere voorstellingsvorm  

- vaststellen of bepaalde waarden van variabelen zinvol zijn voor de gegeven 
situatie 

- vaststellen of bepaalde waarden in een voorstellingsvorm zinvol blijven in een 
andere  

- vaststellen in welk opzicht een verandering in één voorstellingsvorm invloed 
heeft op een andere  

- bij twee functionele verbanden hun som en hun verschil beschrijven met één of 
meer voorstellingsvormen, mits dat in de gegeven situatie zinvol is  

- als bij een functioneel verband een uitgangsvariabele gegeven is, de 
bijbehorende ingangsvariabele vinden of berekenen 

WI/K/5  Rekenen, meten en schatten 
  De kandidaat kan  

1.  handig rekenen in alledaagse situaties:  
-  schattingen maken over afmetingen en hoeveelheden  
- rekenen met gangbare maten voor lengte, oppervlakte, inhoud, gewicht, tijd, 

temperatuur, geld en snelheid  
- bij het rekenen en vermelden van resultaten gebruik maken van gangbare 

begrippen en voorvoegsels zoals miljoen, miljard en milli-, centi-, kilo-  
- het resultaat van een berekening afronden in overeenstemming met de gegeven 

situatie  
- bij het oplossen van problemen, enkelvoudige en eenvoudig samengestelde 

grootheden herkennen en gebruiken, in elk geval grootheden die te maken 
hebben met lengte, oppervlakte, inhoud, gewicht, tijd, temperatuur, geld en 
snelheid  

2. een rekenmachine gebruiken: 
- met een rekenmachine optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen  
- met een rekenmachine breuken, procenten, machten en wortels berekenen of 

benaderen als eindige decimale getallen 
- gebruik maken van de functietoetsen voor omgekeerde, kwadraat, wortel, yx en 

INV- y x , en van de +/- toets 
3.  meten en schatten:  

- gangbare maten en referentiematen hanteren  
- vooraf uitkomsten schatten van berekeningen en meetresultaten  
- schalen aflezen  
- uitspraken doen over de orde van grootte en de nauwkeurigheid 

4. basistechnieken gebruiken:  
- in betekenisvolle situaties gelijknamige breuken optellen en aftrekken, 

eenvoudige breuken vermenigvuldigen en delen  
- in betekenisvolle situaties eenvoudige en samengestelde breuken 

vermenigvuldigen met een geheel getal  
- verhoudingen vergelijken - een verhouding omzetten in een breuk, decimaal 

getal of percentage  
- bij berekeningen een verhoudingstabel gebruiken  
- negatieve getallen ordenen, optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen  
- hoofdbewerkingen in de afgesproken volgorde toepassen  
- bij het berekenen en bij het vermelden van resultaten gebruik maken van de 

wetenschappelijke notatie. 
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WI/K/6  Meetkunde 
  De kandidaat kan  

1. voorstellingen van objecten en van hun plaats in de ruimte of het platte vlak maken 
en interpreteren:  
- vlakke tekeningen van ruimtelijke situaties interpreteren en bewerken, zoals 

foto’s, plattegronden, patroontekeningen, landkaarten, bouwtekeningen. 
Daarbij kan de kandidaat onder andere gebruik maken van kijklijnen, aanzichten, 
uitslagen, doorsneden, projecties, plattegronden  

- situaties beschrijven:  
- met woorden  
- door middel van figuren waaronder driehoek, parallellogram, vierkant, 

rechthoek, ruit, cirkel, kubus, balk, prisma, piramide, cilinder, kegel en 
bol  

- met coördinaten, zowel in het platte vlak als in de ruimte  
- met behulp van richting of hoek en afstand  

- ruimtelijke voorstellingen, al dan niet op schaal, weergeven al dan niet met 
concreet materiaal  

- uit de hierboven genoemde voorstellingen en beschrijvingen conclusies trekken 
over de bijbehorende objecten en hun plaats in de ruimte  

2. schatten, meten en berekenen:  
- schattingen en metingen doen van hoeken, lengten, oppervlakten en inhouden 

van objecten in de ruimte 
- oppervlakte en omtrek berekenen van driehoek, rechthoek en figuren die 

daaruit samengesteld zijn, zoals een parallellogram  
- omtrek en oppervlakte van een cirkel berekenen met behulp van gegeven 

formules  
- inhoud van kubus en balk berekenen  
- inhoud van prisma, kegel, piramide, bol en cilinder berekenen met behulp van 

gegeven formules  
3.  redeneren en tekenen: 

- bij redeneren, tekenen en berekenen van hoeken en afstanden en patronen, 
gebruik maken van meetkundige begrippen en eigenschappen, in het bijzonder:  

- evenwijdigheid  
- gelijke verhoudingen 
- lijnsymmetrie  
- draaisymmetrie  
- regelmatige patronen  
- eigenschappen van hoeken  
- goniometrische verhoudingen sinus, cosinus en tangens  
- de stelling van Pythagoras 

- gebruik maken van instrumenten en apparaten, in het bijzonder: liniaal, 
gradenboog, rechthoekige driehoek, passer, zelfgemaakt gereedschap, 
rekenmachine en computer 
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WI/K/7  Informatieverwerking, statistiek 
  Je kunt  

1. statistische gegevens verzamelen, ordenen, weergeven (al dan niet met behulp van 
de computer) en samenvatten  
- statistische gegevens verzamelen,  
- statistische gegevens ordenen en weergeven, in het bijzonder met behulp van 

tabel, lijn-, staaf-, cirkel- en steelbladdiagram, 
- statistische gegevens samenvatten met behulp van gemiddelde, modus of 

mediaan,  
- statistische gegevens weergeven in een boxplot.  

2. tabellen en grafische voorstellingen analyseren en interpreteren  
- statistische gegevens aflezen en interpreteren uit een tabel, lijn-, staaf-, en 

cirkeldiagram (en vormen die daarvan zijn afgeleid) en daaruit conclusies 
trekken.  

3.  een situatie analyseren en interpreteren met behulp van een graaf  
- een situatie onderzoeken die door middel van een graaf is beschreven,  
- bij een gegeven graaf een bijbehorende tabel opstellen,  
- een situatie die door tekst, tabel of kaart is beschreven met behulp van een 

passende graaf weergeven, 

WI/K/8  Geïntegreerde wiskundige activiteiten 
  Je kunt  

- niet-wiskundig geformuleerde probleemsituaties met wiskundige middelen 
onderzoeken,  

- realistische probleemsituaties mathematiseren,  
- de bij het mathematiseren verkregen voorstellingsvormen zodanig met de 

diverse vaardigheden uit de andere exameneenheden bewerken dat je 
conclusies kunt trekken die zinvol zijn voor de oorspronkelijke probleemsituatie. 
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WI/V/1  aanvullende eisen 
De variabelen bij algebraïsche verbanden kunnen met een woord of met één of meer 
letters worden aangeduid.  
De kandidaat kan 
1. de volgende verbanden kennen, herkennen en gebruiken:  

- lineair verband en de algebraïsche weergave voor de horizontale lijn y = a en de 
verticale lijn x = a  

- de parameters a en b herkennen als steilheid, respectievelijk verticale 
verschuiving 

- exponentiële verbanden herkennen en gebruiken: 
- een formule van de vorm y = b gt herkennen en gebruiken  
- een bijbehorende tabel herkennen, opstellen en interpreteren  
- een bijbehorende grafiek tekenen en interpreteren  
- de parameters g en b herkennen als groeifactor, respectievelijk 

beginwaarde  
- de begrippen verdubbelingstijd en halveringstijd gebruiken  
- een rente op rente berekening maken  

- eenvoudige machtsverbanden met exponent 2 of 3 herkennen en gebruiken: 
- een bijbehorende tabel opstellen en interpreteren 

- periodieke verband herkennen en gebruiken: 
- de begrippen amplitude, periode en frequentie herkennen en gebruiken  

2. rekenen met formules: 
- in een formule of vuistregel een variabele vervangen door een expressie  
- in een formule of vuistregel een expressie vervangen door een variabele 

3. een rekenmachine gebruiken: 
- berekeningen met een groeifactor of –percentage uitvoeren 
- gebruik maken van de functietoetsen voor omgekeerde, kwadraat, wortel, yx en 

INV- y x , en van de +/- toets  
- wetenschappelijke notatie kennen en gebruiken bij vermenigvuldigen met en 

delen door machten van 10 
4. schatten, meten en berekenen: 

- grootte van hoeken en afstanden in 2- en 3-dimensionale figuren berekenen 
5. redeneren en tekenen: 

- gelijke verhoudingen, waaronder rekenen met vergrotingen en verkleiningen; 
ook in ruimtelijke situaties 
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WI/V/2  verrijkingsopdrachten 
  Je verricht complexe opdrachten.  

Je kunt  
- relevante probleemgebieden kiezen, verkennen en afbakenen,  
- binnen een probleemgebied een relevante probleemsituatie identificeren en 

daarbij passende vraagstellingen verwoorden,  
- probleemsituaties mathematiseren:  
- vraagstellingen beantwoorden,  
- bevindingen beargumenteerd weergeven;  
- reflecteren op het gevolgde proces en de uitkomsten daarvan.  

Binnen elke opdracht staat één relevante probleemsituatie centraal. Binnen elke 
probleemsituatie kunnen meer relevante vraagstellingen aan de orde zijn. De te kiezen 
probleemsituaties worden bij voorkeur ontleend aan: 

- de sociaal-maatschappelijke werkelijkheid,  
- praktijksituaties binnen het gekozen beroepenveld,  
- de schoolwiskunde zelf. 

WI/V/3  verwerven, verwerken en verstrekken van informatie 
  Je kunt zelfstandig informatie verwerven, verwerken en verstrekken. 
WI/V/4  vaardigheden in samenhang 
  De kandidaat kan de vaardigheden uit het kerndeel in samenhang toepassen. 
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Bijlage 5. Ges. Uitleg per deelonderwerp  
Je kunt 
➢ elementen uit het dagelijkse leven in 
Nederland (inclusief wonen en werken, cultureel erfgoed en tijdbeeld) uit de zes perioden van het 
historisch overzicht herkennen en in het juiste tijdsgewricht plaatsen en toepassen 
➢ voor alle zes perioden de staatkundige kaart als behorend tot deze periode herkennen en daarvoor een 
verklaring geven 
➢ ontwikkelingen/ uitvindingen op het gebied van infrastructuur, techniek, communicatiemiddelen, 
vervoer e.d. 
➢ volkscultuur (kleding, uiterlijk, muziek, taalgebruik, feesten, rituelen, sport, film/ fotografie e.d.) 
➢ monumenten/ ‘tastbare’ herinneringen/ industrieel erfgoed 
➢ archieven, musea en bibliotheken 
➢ gebouwde omgeving en landschap 
➢ staatkundige kaarten 
 
Staatsinrichting 
Startpunt 1813: 
Je kunt de kenmerkende gebeurtenissen, personen en ontwikkelingen in Nederland herkennen en in het 
juiste tijdsgewricht plaatsen en toepassen 
Je kunt de veranderingen verwoorden die door de liberalen o.l.v. Thorbecke in 1848 in de grondwet 
werden doorgevoerd. 
Je kennis van de werking en de bevoegdheden van parlement/ volksvertegenwoordiging/Staten 
Generaal/Eerste en Tweede Kamer en kunt deze uitleggen. 
Je hebt kennis van politieke organisaties van liberalen, socialisten, confessionelen en feministen aan het 
eind van de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw. U kunt enkele van hun voormannen/ -vrouwen 
herkennen en verwoorden wat deze hebben bijgedragen aan de democratisering van het politieke bestel in 
Nederland 
Je kunt enkele grondrechten noemen die in de loop van de 19e en 20e eeuw in de grondwet zijn 
opgenomen en het verschil uitleggen tussen de klassieke en de sociale grondrechten. 
 
Startpunt 1900  
Rond 1900 was er in Europa sprake van een sterke industrialisatie. Veel Europese landen voerden een 
imperialistische politiek: voor de groeiende industrie moesten grondstoffen en afzetgebieden gevonden 
worden. Daarnaast begonnen verschillende groepen in de samenleving zich te organiseren. Zij voelden 
zich achtergesteld en kwamen op voor hun belangen. 
 
Nederland 1900-1914  
Je kunt het ontstaan van een industriële samenleving in Nederland beschrijven en daarbij ingaan op de rol 
van ontwikkelingen in technologie, in ondernemerschap en in het gebruik van kapitaal, wetenschap en 
toepassingen in (industriële) techniek de kenmerkende gebeurtenissen, personen en ontwikkelingen in 
Nederland herkennen en in het juiste tijdsgewricht plaatsen en toepassen. 
 
De Eerste Wereldoorlog (1914-1918)  
Je kunt  
➢ de oorzaken, aanleiding, verloop en afloop van de Eerste Wereldoorlog herkennen en beschrijven. 
➢ bondgenootschappen herkennen, noemen en beschrijven 
➢ de kenmerkende gebeurtenissen en ontwikkelingen in Nederland herkennen en in het juiste 
tijdsgewricht plaatsen en toepassen 
➢ de belangrijkste personen herkennen en in het juiste tijdsgewricht plaatsen 
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Het Interbellum / herstel en crisis (1918-1939)  
Je kunt  
➢ enkele bepalingen van de Vrede van Versailles herkennen en noemen  
➢ de gevolgen van de economische crisis voor het vertrouwen in de democratie in Europa en in het 
bijzonder voor Duitsland herkennen en beschrijven  
➢ de belangrijkste ontwikkelingen in Duitsland vanaf de Eerste Wereldoorlog en de opkomst van het 
nationaalsocialisme, als voorbeeld van extreemrechtse dictatuur, herkennen en beschrijven 
➢de volgende personen herkennen en noemen en deze in de tijd plaatsen  
➢ de kenmerkende gebeurtenissen, personen en ontwikkelingen in Nederland herkennen en in het juiste 
tijdsgewricht plaatsen en toepassen 
 
De Tweede Wereldoorlog (1939-1945)  
Je kunt  
➢ de oorzaken, begin, verloop en afloop van de Tweede Wereldoorlog herkennen, noemen en beschrijven  
➢ de volgende personen herkennen, noemen en deze in de tijd plaatsen 
➢ bondgenootschappen herkennen, noemen en beschrijven ➢ de kenmerkende gebeurtenissen, personen 
en ontwikkelingen in Nederland herkennen en in het juiste tijdsgewricht plaatsen en toepassen 
 
Europa en de wereld (1945-1989)  
Je kunt  
➢ de nieuwe machtsverhoudingen als gevolg van de Tweede Wereldoorlog herkennen en beschrijven  
➢ de nieuwe machtsverhoudingen tussen de Verenigde Staten (het Westen) en de Sovjet-Unie (het 
Oostblok) herkennen en beschrijven  
➢ de volgende personen herkennen, noemen en deze in de tijd plaatsen 
➢ enkele gebeurtenissen uit de Koude Oorlog en het einde van de Koude Oorlog in relatie tot 
wapenwedloop en hervormingspolitiek herkennen en beschrijven. Beelden van elkaar in het West- en het 
Oostblok in de jaren ’50 en ’60 herkennen, beschrijven en verklaren ➢ de volgende personen herkennen, 
noemen en deze in de tijd plaatsen ➢ de Europese en internationale samenwerking herkennen en 
beschrijven ➢ de kenmerkende gebeurtenissen, personen en ontwikkelingen in Nederland herkennen en in 
het juiste tijdsgewricht plaatsen en toepassen 
 
Een nieuwe wereldorde (vanaf 1990)  
Je kunt  
➢ de gevolgen van het einde van de Koude Oorlog en de daardoor gewijzigde machtsverhoudingen 
herkennen en beschrijven  
➢ de voortgaande samenwerking en uitbreiding van de EU herkennen en de gevolgen van de 
globalisering herkennen en beschrijven 
➢ de kenmerkende gebeurtenissen, personen en ontwikkelingen in Nederland in het juiste tijdsgewricht 
plaatsen en toepassen 
 
Verhouding Mens – Milieu  
Je kunt  
➢ De gevolgen van aantasting, vervuiling en uitputting van het milieu herkennen en beschrijven 
 
Verdieping periode na 1900  
Je kunt  
➢ de opkomst en de gevolgen van het communisme in de Sovjet-Unie, als voorbeeld van extreemlinkse 
dictatuur, herkennen en beschrijven  
➢ de volgende personen herkennen, noemen en deze in de tijd plaatsen  
➢ de gevolgen van het nationalisme in Indonesië, als voorbeeld van nationalisme, herkennen en 
beschrijven  
➢ de volgende persoon herkennen, noemen en deze in de tijd plaatsen 
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Bijlage 6. M.Leer uitleg examenstof en begrippenlijst 
 
ML1/K/3 Leervaardigheden in het vak maatschappijleer 
Je kunt met betrekking tot een maatschappelijk vraagstuk: 
- principes en procedures van de benaderingswijze van het vak maatschappijleer 
toepassen 
- een standpunt innemen en hier argumenten voor geven. 
 
ML1/K/4 Cultuur en socialisatie 
Je kunt 
1. beschrijven hoe een mens zich ontwikkelt tot lid van de samenleving 
De invloed van het socialisatieproces herkennen en beschrijven. 
In dat verband kun je 
- voorbeelden geven van zaken die personen leren om zich als lid van de 
samenleving te kunnen gedragen, 
- met voorbeelden verduidelijken dat ontwikkeling en gedrag van personen door 
zowel maatschappelijk (aangeleerde) als door aangeboren eigenschappen 
bepaald wordt, 
- uitleggen welke instituties een rol spelen bij de ontwikkeling en het gedrag van 
mensen (bij het socialisatieproces), 
- beschrijven hoe beïnvloedingsprocessen zoals belonen/straffen, imitatie (en 
identificatie) een rol spelen bij de ontwikkeling en het gedrag van mensen (bij het 
socialisatieproces), 
- beschrijven wat er onder waarden en normen (en het verschil daartussen) wordt 
verstaan en in diverse gegeven voorbeelden waarden en normen (en het verschil 
daartussen) herkennen die het gedrag van mensen bepalen. 
2. beschrijven dat mensen bij een subcultuur (willen) horen en dat elke subcultuur 
invloed heeft op het gedrag (op het socialisatieproces). 
In dat verband kun je: 
- typen subculturen (onderscheiden) herkennen in voorbeelden en verschillen (in 
oriëntaties) tussen deze groepen herkennen (en benoemen), 
- motieven voor het behoren tot subculturen beschrijven (en verband leggen met 
het socialisatieproces), 
- beschrijven dat het gedrag van mensen bepaald kan worden door de subcultuur 
(uitleggen welke rol de waarden en normen in een subcultuur spelen bij het 
gedrag van mensen). 
3. de rol beschrijven die een socialiserende instantie, als het onderwijs, het gezin of de 
sociale media speelt in de ontwikkeling van een mens als lid van de samenleving. 
In dat verband kun je: 
- functies van onderwijs, het gezin of de sociale media in de samenleving 
beschrijven (en herkennen), zoals beroepsvoorbereiding, selectie, 
cultuuroverdracht, emancipatie en persoonlijkheidsvorming, 
- uitleggen waarom onderwijs, het gezin of de sociale media een steeds belangrijker 
functie in de ontwikkeling van de mens als lid van de samenleving (in het 
socialisatieproces) heeft gekregen, 
- voorbeelden noemen (en uitleggen) waaruit blijkt dat het sociaal milieu van 
invloed kan zijn op de kansen in het onderwijs,  
- uitleggen dat het onderwijs van invloed kan zijn op de ontwikkelingskansen en 
toekomstmogelijkheden van mensen. 
 
4. (vanuit de sociaal-culturele invalshoek) van een bepaald maatschappelijk probleem 
beschrijven welke waarden en/of normen een rol spelen bij het vormen van een 
mening over dat probleem. 
In dat verband kun je bij een gegeven eenvoudige situatie aangeven: 
- welke waarden en/of normen je gemeenschappelijk met anderen hebt, 
- welke tegengestelde waarden en/of normen anderen kunnen hebben, 
- welke waarden en/of normen voor anderen gelden. 
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ML1/K/5 Sociale verschillen 
Je kunt 
1. aan de hand van voorbeelden beschrijven wat sociale verschillen zijn en waardoor 
deze veroorzaakt worden. 
In dat verband kun je: 
- voorbeelden geven van verschillen in inkomen, status en macht, 
- factoren die van invloed kunnen zijn op het ontstaan van sociale ongelijkheid 
(zoals: ongelijkheid in inkomen, verschillen in vooropleiding, sociale milieu, 
sekse, etnische afkomst) in voorbeelden aanwijzen, 
- uitleggen hoe factoren als ongelijkheid in inkomen, verschillen in 
vooropleiding, sociale milieu, sekse en etnische afkomst, kunnen leiden tot 
het ontstaan van sociale ongelijkheid. 
2. beschrijven (uitleggen) dat de plaats van een mens op de maatschappelijke ladder 
in een samenleving kan veranderen (sociale mobiliteit). 
In dat verband kun je: 
- uitleggen dat een maatschappelijke positie kan afhangen van de inspanningen 
van een persoon zelf maar ook van de ideeën in de maatschappij over de functie 
die hij/zij bekleedt, 
- onderscheid maken tussen verworven en toegeschreven maatschappelijke 
posities en verklaren waarom in de huidige samenleving individuele capaciteiten 
steeds meer de maatschappelijke positie van mensen bepalen, 
- voorbeelden geven (en herkennen) van het stijgen en dalen op de 
maatschappelijke ladder (sociale mobiliteit), 
- voorbeelden noemen (en verklaren) van factoren die het stijgen en dalen op de 
maatschappelijke ladder (de sociale mobiliteit) kunnen versterken of 
verminderen, zoals sociaal milieu, onderwijs, aanleg, overheidsbeleid. 
3. voorbeelden geven van belangen van mensen in een bepaalde maatschappelijke 
positie en van conflicten die daarmee samenhangen. 
Beschrijven en uitleggen dat mensen vanuit hun maatschappelijke posities belangen 
hebben en dat daardoor conflicten kunnen ontstaan. 
In dat verband kun je: 
- maatschappelijke posities met bijbehorende belangen noemen (en herkennen) 
en van concrete situaties beschrijven (en uitleggen) dat er tegengestelde en 
overeenkomstige belangen zijn, 
- individuele en collectieve belangen onderscheiden (en toelichten welke 
conflicten daaruit kunnen ontstaan), 
- aan de hand van voorbeelden beschrijven wat de voordelen zijn als 
belangengroepen zich organiseren, 
- uitleggen waarom belangengroepen zich organiseren in belangenorganisaties 
en voorbeelden daarvan noemen, 
- voorbeelden kunnen noemen van machtsmiddelen (zie ML1/K/6) om voor je 
belangen op te komen in overleg- en conflictsituaties  
4. maatregelen van de overheid ten aanzien van sociale ongelijkheid kunnen noemen. 
Overheidsbeleid ten aanzien van sociale ongelijkheid kunnen herkennen en 
beschrijven. 
In dat verband kun je: 
- voorbeelden geven van maatregelen die zijn bedoeld voor het verbeteren van de 
positie van zwakke groepen in de samenleving, zoals: positieve actie, subsidie, 
voorlichting, onderwijsvoorzieningen (en uitleggen dat deze maatregelen de 
positie van zwakke groepen in de samenleving kunnen verbeteren); 
- opvattingen uit gegeven voorbeelden herkennen en beoordelen over de rol die de 
overheid kan spelen bij het verminderen van sociale ongelijkheid; 
- een eigen standpunt weergeven over de rol van de overheid ten aanzien van 
sociale ongelijkheid (en een reactie geven op de opvattingen van 
maatschappelijke en politieke stromingen daarover in een gegeven situatie). 
5. (vanuit de sociaaleconomische invalshoek) van een bepaald sociaal probleem 
beschrijven welke belangen bij betrokkenen een rol spelen in relatie tot hun 
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maatschappelijke positie. 
In dat verband kun je bij een gegeven eenvoudige situatie aangeven: 
- wat de maatschappelijke positie is die iemand inneemt en welke belangen erbij 
horen, 
- welke belangen iemand gemeenschappelijk met anderen heeft, 
- welke tegengestelde belangen anderen kunnen hebben. 
 
ML1/K/6 Macht en zeggenschap 
Je kunt 
1. vormen van macht herkennen (herkennen en beschrijven). 
In dat verband kun je: 
- voorbeelden geven van machtsmiddelen, zoals: positie, kennis, vaardigheden, 
aantal (en uitleggen hoe deze machtsmiddelen werken), 
- formele en informele macht herkennen (en uitleggen hoe en waarom er sprake 
van (in)formele macht is), 
- uitleggen wat het verschil is tussen macht en gezag. 
2. beschrijven dat (en uitleggen hoe) regels het samenleven van mensen mogelijk 
maken. 
In dat verband kun je: 
- voorbeelden noemen van geschreven en ongeschreven regels (en uitleggen 
waarom regels nodig zijn), 
- in concrete situaties benoemen of regels zinvol (zouden kunnen) zijn (regels 
beoordelen op effectiviteit en wenselijkheid), 
- van een gegeven voorbeeld beschrijven welke factoren (zoals: normbesef, sociale 
controle, beloning, straf) een rol spelen bij het naleven van regels (en 
voorbeelden geven van situaties waarin deze factoren een rol spelen), 
- met behulp van voorbeelden beschrijven dat (en aangeven waarom) regels tijd- en 
plaatsgebonden zijn, 
- voorbeelden noemen van rechten en plichten (van jongeren). 
3. beschrijven (en uitleggen) van mogelijkheden die burgers hebben om invloed uit te 
oefenen op de politiek (politieke besluitvormingsprocessen). 
In dat verband kun je: 
- met voorbeelden duidelijk maken hoe de massamedia gebruikt kunnen worden bij 
het doorsluizen van onderwerpen voor de politiek, 
- machtsmiddelen van actie/pressiegroepen noemen 
- beschrijven waarom er politieke partijen zijn (en dit met behulp van voorbeelden 
verduidelijken), 
- het verschil tussen politieke partijen en actie/pressiegroepen uitleggen, 
- politieke partijen in verband brengen met politieke stromingen, zoals: 
liberalisme, sociaaldemocratie, christendemocratie, extreem rechts en de 
ecologische stroming, 
- beschrijven (en uitleggen) dat politieke besluiten in Nederland vaak het gevolg 
zijn van een compromis (en dit in een gegeven situatie herkennen), 
- voorbeelden geven van situaties waarin het zinvol is politici te benaderen om voor 
bepaalde belangen op te komen, 
- een eigen standpunt weergeven over de mogelijkheden die individuele burgers 
hebben om invloed uit te oefenen op de politiek (op de politieke 
besluitvormingsprocessen). 
4. kenmerken van een parlementaire democratie noemen (herkennen en toelichten). 
In dat verband kun je: 
- verschillen noemen (en herkennen) tussen een democratie en een dictatuur (en 
van een gegeven situatie beoordelen of er sprake is van een democratie of een 
dictatuur), 
- gegeven voorbeelden van grondrechten in verband brengen met onze democratie, 
- uitleggen dat besluiten met meerderheid van stemmen worden genomen. 
5. (vanuit de politiek-juridische invalshoek) van een bepaald maatschappelijk 
probleem beschrijven welke vormen van macht een rol spelen en wie macht heeft. 



 54 

In dat verband kun je bij een gegeven eenvoudige situatie aangeven: 
- welke machtsmiddelen een groep met bepaalde belangen/waarden heeft, 
- welke machtsmiddelen anderen met tegengestelde belangen/waarden hebben, 
- welke machtsmiddelen de overheid heeft. 
 
ML1/K/7 Beeldvorming en stereotypering 
1. beschrijven dat mensen bij het vormen van hun meningen beïnvloed worden door 
selectie in informatie. 
Aangeven dat selectieve waarneming een rol speelt in het proces van beeld- en 
meningsvorming. 
In dat verband kun je: 
- uitleggen dat (en waarom) het door de (sociale) media gepresenteerde nieuws een 
deel is van wat er werkelijk gebeurd is (het resultaat is van selectieprocessen en 
deze selectie de beeldvorming bij mensen kan beïnvloeden), 
- uitleggen dat je uit informatie ook zelf een selectie maakt vanuit jouw 
achtergrond, waarden, normen, interesses. 
2. uitingen van vooroordelen en beeldvorming ten aanzien van de rol van mannen en 
vrouwen in de samenleving herkennen en benoemen. 
In dat verband kun je: 
- verschillen tussen feiten en meningen ten aanzien van rolpatronen (herkennen 
en) benoemen aan de hand van voorbeelden (en hun mening geven over de 
veranderlijkheid van rolpatronen), 
- voorbeelden noemen en herkennen van traditionele rolpatronen ten aanzien van 
jongens en meisjes die door (sociale)media en/of opvoeding kunnen worden 
overgedragen, 
- uitleggen welke oorzaken ten grondslag liggen aan de beeldvorming ten aanzien 
van jongens en meisjes zoals: socialisatieproces, maatschappelijke positie, rol 
van de (sociale)media en de opvoeding en deze oorzaken herkennen, 
- voorbeelden noemen van de invloed die tijd en plaats hebben op de rolverdeling 
tussen mannen en vrouwen. 
3. voorbeelden noemen van vooroordelen en discriminatie, aangeven hoe deze 
kunnen ontstaan en wat daar tegen te doen is vanuit het beginsel van 
gelijkwaardigheid en respect zoals beschreven in artikel 1 van de Grondwet. 
In dat verband kun je: 
- de begrippen vooroordelen en discriminatie (en stereotypen) omschrijven, 
voorbeelden noemen en herkennen (en uitleggen of er in een situatie sprake is van 
vooroordelen, stereotypen en/of discriminatie), 
- oorzaken van discriminatie noemen (en herkennen) en de gevolgen beschrijven 
die discriminatie heeft voor individuen en groepen in de samenleving, 
- mogelijkheden beschrijven die de overheid en organisaties hebben om 
vooroordelen en discriminatie te bestrijden (en te voorkomen). 
4. van een bepaald maatschappelijk probleem herkennen en beschrijven op welke 
wijze de beeldvorming over dit probleem tot stand komt/gekomen is. 
In dat verband kun je bij een gegeven eenvoudige situatie aangeven: 
- welke vooroordelen of gevallen van discriminatie (stereotypen) er in de gegeven 
informatie te herkennen zijn, 
- welke rol de media bij de beeldvorming over dit probleem spelen. 
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Begrippenlijst 
aangeleerde/aangeboren eigenschappen 
actiegroep 
beeldvorming 
belangen 
belangengroep 
christendemocratie 
compromis 
cultuur 
cultuuroverdracht 
democratie 
dictatuur 
discriminatie 
emancipatie 
etnische afkomst 
extreemrechts 
feit 
formele macht 
geschreven, ongeschreven regels 
gezag 
grondwet 
identificatie 
imitatie 
individuele/collectieve belangen 
informele macht 
liberalisme 
maatschappelijk probleem 
maatschappelijke ladder 
maatschappelijke positie 
macht 
machtsmiddelen 

 

massamedia 
mening 
normbesef 
overheidsbeleid 
persoonlijkheidsvorming 
politieke agenda 
politieke partij 
politieke stromingen 
positieve actie 
rechten en plichten 
rolpatroon 
samenleving 
selectie 
selectieve beeldvorming 
sociaal milieu 
sociale controle 
sociale media 
sociale mobiliteit 
sociale verschillen/ongelijkheid 
socialisatieproces 
socialiserende instituties 
socialisme 
status 
stereotype 
subcultuur 
tijd- en plaatsgebonden regels 
vooroordelen 
waarden en normen 
wet 
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Bijlage 7 M.Kunde uitleg per deelonderwerp 
 
Beschrijving ML2/K/5, ML2K/6, ML2/K/7 
ML2/K/5 Mens en werk 
1. de maatschappelijke functies en waardering van arbeid herkennen. 
In dat verband kun je; 
- functies en betekenissen die betaalde en onbetaalde arbeid kunnen hebben voor 
individuen en voor de samenleving, herkennen, 
- factoren herkennen, die bepalen waarom de verschillende soorten werk 
verschillend worden gewaardeerd en beloond, 
2. factoren noemen en herkennen, die van invloed kunnen zijn op de cultuur 
van een bedrijf. 
In dat verband kun je; 
- aspecten van een bedrijfscultuur noemen, 
- verschillende sociale rollen binnen werksituaties herkennen, 
- verschillende stijlen van leiderschap in bedrijfsorganisaties herkennen, 
- een standpunt bepalen ten aanzien van ethische codes of principes binnen het 
beroepenveld zorg en welzijn, 
3. de rol van de overheid op het gebied van arbeid en de problematiek van de 
verzorgingsstaat herkennen. 
In dat verband kun je; 
- uitleggen wat wordt bedoeld met een verzorgingsstaat en oorzaken noemen 
waardoor deze ter discussie is komen te staan, 
- voorbeelden noemen van overheidsregels op het gebied van 
arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en medezeggenschap, 
- voorbeelden noemen van sociale verzekeringen en sociale voorzieningen en 
voor een gegeven eenvoudige situatie aangeven op welke uitkering burgers 
aanspraak kunnen maken, 
4. de gevolgen van arbeidsverdeling herkennen en beschrijven. 
In dat verband kun je; 
- het verschijnsel maatschappelijke arbeidsverdeling noemen en herkennen, 
- herkennen/uitleggen welke invloed maatschappelijke arbeidsverdeling heeft 
op de sociale ongelijkheid in de samenleving, 
5. een beschrijving geven van de arbeidsverhoudingen in Nederland. 
In dat verband kun je; 
- binnen de Nederlandse arbeidsverhoudingen verschillende belangen en 
belangenorganisaties herkennen en aangeven welke middelen er zijn om voor 
belangen op te komen in overleg- en conflictsituaties, 
6. oorzaken en gevolgen van veranderingen op de arbeidsmarkt noemen/verklaren. 
In dat verband kun je; 
- oorzaken noemen van werkloosheid en mogelijke gevolgen van werkloosheid 
herkennen/beschrijven voor een individu en voor de samenleving, 
- uitleggen welke gevolgen mechanisering, automatisering en informatisering 
hebben voor de werkgelegenheid en voor de inhoud en kwaliteit van het werk, 
- de relatief slechte positie verklaren van enkele groepen op de arbeidsmarkt 
en maatregelen noemen ter verbetering van hun positie op de arbeidsmarkt, 
- voorbeelden noemen van flexibilisering van arbeid en aangeven voor welke 
groeperingen in de samenleving deze flexibilisering gunstig of ongunstig is, 
- enkele overheidsmaatregelen ter bevordering van werkgelegenheid noemen 
en uitleggen waarom deze effectief kunnen zijn. 
 
  



 57 

ML2/K/6 De multiculturele samenleving 
1. Nederland typeren als multiculturele samenleving. 
In dat verband kun je; 
- voorbeelden noemen van in het recente verleden naar Nederland gekomen 
groepen migranten en verschillen beschrijven in het proces van inpassing in de 
Nederlandse samenleving bij de verschillende groepen migranten, 
- van de grootste groepen inwoners met een migratie achtergrond binnen de 
Nederlandse samenleving globaal de omvang aangeven en de motieven noemen 
voor hun komst naar Nederland, 
- sociale en politieke problemen die samenhangen met het multiculturele karakter 
van de samenleving, herkennen en beschrijven, 
2. het overheidsbeleid ten aanzien van migratie en maatschappelijke positie van 
inwoners met een migratie achtergrond groepen herkennen en beschrijven en 
verschillende visies daarop onderscheiden. 
In dat verband kun je; 
- uitleggen dat het beleid ten aanzien van inwoners met een migratie achtergrond 
en vreemdelingen/asielzoekers gebaseerd is op de Grondwet, de Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens en internationale verdragen, 
- de hoofdlijnen van het toelatingsbeleid noemen en argumenten noemen vóór en 
tegen een meer of minder restrictief (streng) toelatingsbeleid, 
- mogelijkheden noemen ter bevordering van maatschappelijke integratie van 
groepen inwoners met een migratie achtergrond, 
3. de sociaaleconomische positie van groepen inwoners met een migratie achtergrond 
beschrijven en verklaren. 
In dat verband kun je; 
- de positie van groepen inwoners met een migratie achtergrond op de arbeidsmarkt 
en in het onderwijs noemen/vergelijken met die van groepen inwoners met een 
Nederlandse achtergrond groepen en uitleggen wat daarvan de achtergronden en 
oorzaken zijn, 
- voorbeelden geven van mogelijke maatregelen die de overheid zou kunnen nemen 
om de achterstandspositie van groepen inwoners met een migratie achtergrond op 
de arbeidsmarkt en in het onderwijs te verbeteren, 
4. de culturele differentiatie in Nederland beschrijven en enkele ontwikkelingen 
daarin noemen. 
In dat verband kun je; 
- voorbeelden geven van overeenkomsten en verschillen binnen en tussen de 
culturen van groepen met een migratie achtergrond en groepen met een 
Nederlandse achtergrond en in voorbeelden uitleggen welke waarden daaraan ten 
grondslag liggen, 
- met voorbeelden duidelijk maken dat maatschappelijke groepen die in aanraking 
komen met elkaars cultuur, elementen van die cultuur overnemen, 
- mogelijke gevolgen voor jongeren met een migratie achtergrond herkennen, die 
opgroeien in een situatie waarin zij te maken hebben met de invloeden en 
verwachtingen van verschillende culturen, 
5. aangeven op welke wijze men uitingen van vooroordelen en discriminatie tegemoet 
kan treden vanuit het beginsel van gelijkwaardigheid en respect. 
In dat verband kun je; 
- vooroordelen en stereotypen herkennen, 
- het verband tussen vooroordelen en discriminatie verklaren, 
- oorzaken van discriminatie noemen en de gevolgen herkennen/beschrijven, 
die discriminatie heeft voor individuen en groepen in de samenleving, 
- mogelijkheden beschrijven, die de overheid en organisaties hebben om op 
effectieve wijze vooroordelen en discriminatie tegemoet te treden en te 
voorkomen, 
- verwoorden hoe jij en anderen uitingen van vooroordelen en 
discriminatie tegemoet kunnen treden vanuit het beginsel van 
gelijkwaardigheid en respect, 
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ML2/K/7 Massamedia 
1. de betekenis van massamedia voor de samenleving herkennen en beschrijven. 
In dat verband kun je; 
- onderscheid maken in verschillende soorten massamedia, 
- beschrijven welke functies massamedia vervullen, 
- voorbeelden herkennen/noemen van terreinen waarop massamedia een 
centrale rol spelen zoals democratische besluitvorming, cultuuroverdracht, 
vrijetijdsbesteding, 
- uitleggen welke gevolgen technologische ontwikkelingen op (interactieve) 
massamedia hebben, 
2. factoren en ontwikkelingen herkennen en noemen, die van invloed zijn op inhoud en 
programmering van massamedia. 
In dat verband kun je; 
- herkennen/uitleggen dat het overheidsbeleid stoelt op het grondwettelijke recht 
van vrijheid van meningsuiting en van persvrijheid en op het belang van 
pluriformiteit van de pers voor de democratie, 
- herkennen welke invloed commerciële belangen kunnen hebben op de 
informatievoorziening, inhoud en programmering van de media, 
- verschillen in doelstellingen, financiering en programmering herkennen en 
uitleggen tussen (en binnen) publieke omroeporganisaties en commerciële 
omroeporganisaties, 
3. nieuwsvoorziening beoordelen. 
In dat verband kun je 
- uitleggen dat de nieuwsvoorziening in de media het resultaat is van 
 selectieprocessen, 
- verschillende (vormen van) berichtgeving vergelijken met betrekking tot de 
 vraag of deze meer of minder objectief (zijn) is, 
4. herkennen dat er sprake is van beïnvloeding door massamedia. 
In dat verband kun je; 
- in voorbeelden de rol herkennen, die media kunnen vervullen bij 
 beeldvorming waaronder vooroordelen en stereotypen, en bij de overdracht 
 van waarden en normen,  
- uitspraken over de vraag in hoeverre massamedia mensen kunnen 
beïnvloeden, in verband brengen met de belangrijkste theorieën hierover, 
- de agendafunctie van massamedia herkennen en verduidelijken in 
 voorbeelden, 
- uitleggen dat media (op het gebied van amusement) een beeld van de 
 werkelijkheid presenteren en niet de werkelijkheid, 
5. informatie vergelijken die gegeven wordt door verschillende media. 
In dat verband kun je verschillen herkennen in 
- doelgroep zoals sociale klasse, opleidingsniveau lezers, 
- inhoud, zoals aandacht voor human interest, beleidsontwikkelingen, 
amusement, 
- vorm, 
- identiteit of levensbeschouwing. 
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Bijlage 8. AK. Verdere uitleg deelonderwerp 
Basisvaardigheden  
Je kunt basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op communiceren, samenwerken en informatie 
verwerven en verwerken.  
 
Leervaardigheden  
Je kunt een aantal vakvaardigheden toepassen die bijdragen tot de ontwikkeling van het eigen 
leervermogen. Bij het bestuderen van gebieden, aardrijkskundige verschijnselen en vraagstukken kan de 
kandidaat in dat verband: 
• Verschillende typen aardrijkskundige vraagstukken herkennen en formuleren; 
• Aardrijkskundige werkwijzen toepassen; 
• Gebruik maken van verschillende soorten kaarten en kaartvaardigheden, luchtfoto’s en 

satellietbeelden; 
• Informatie ordenen, analyseren en daarover conclusies trekken; 
• Eenvoudig aardrijkskundig onderzoek van beperkte omvang in de eigenomgeving uitvoeren over 

thematieken die aansluiten bij de inhouden van de exameneenheden; 
• Een standpunt innemen en beargumenteren.  

Weer en klimaat  
Je kunt het weer en klimaat in de eigen regio beschrijven en verklaren.  
 
Bronnen en energie  
Je kunt het gebruik van energie in de eigen regio beschrijven en verklaren en maatregelen voor een 
duurzamer gebruik van energie en de effecten ervan beschrijven.  
Je kunt het gebruik van energie en de gevolgen ervan voor Nederland en een contrasterende regio elders in 
Europa beschrijven en verklaren en maatregelen voor een duurzamer energiegebruik en de effecten ervan 
beschrijven en de situatie in beide gebieden vergelijken.  
Je kunt het gebruik van energie en de gevolgen ervan in een buiten-Europese macroregio beschrijven en 
verklaren en maatregelen voor een duurzamer gebruik van energie en de effecten ervan beschrijven.  
 
Water  
Je kunt het gebruik van water in de eigen regio beschrijven en verklaren en maatregelen voor duurzamer 
gebruik van water beschrijven.  
 
Arm en rijk  
Je kunt verschillen tussen meer en minder welvarende wijken en voorstellen voor verbetering van de 
woon- en leefomstandigheden in de eigen regio beschrijven. Je kunt regionale verschillen in welvaart in 
Nederland beschrijven en verklaren. Je kunt regionale verschillen in welvaart in een buiten-Europese 
macroregio en een contrasterende macroregio elders in de wereld beschrijven en verklaren en de situatie in 
beide gebieden vergelijken. 
 
Bevolking en ruimte  
Je kunt de bevolkingsontwikkeling en het ruimtegebruik in de eigen regio beschrijven en verklaren. 
 
Grenzen en identiteit  
Je kunt verschillende soorten grenzen in de eigen regio beschrijven en verklaren en verbanden leggen met 
identiteit. Je kunt verschillen in regionale identiteit en de manier waarmee men daarmee omgaat in 
Nederland en een contrasterende regio elders in Europa, beschrijven en verklaren en de situatie in beide 
gebieden vergelijken. Je kunt territoriale conflicten in een buiten-Europese macroregio beschrijven en 
verklaren en verbanden leggen met grondstoffen en culturele verschillen.  
Casus 
Je kunt de verhouding tussen de verschillende gebruikte bronnen van energie in een buitenEuropese 
macroregio beschrijven en de voor- en nadelen van die energiebronnen beschrijven. Je kunt de vicieuze 
cirkel tussen armoede, honger en gezondheid in een buiten-Europese macroregio beschrijven en verklaren 
en maatregelen ter verbetering van de situatie beschrijven. Je kunt verschillende regionale tegenstellingen 
in een buiten-Europese macroregio beschrijven en maatregelen ter verbetering van de situatie beschrijven. 
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Bijlage 9. Eco. Uitleg basisvaardigheden  
Beschrijving programmaonderdelen EC/K/4B, EC/K/5B, EC/K/6, EC/K/8 
 
EC/K/4B Consumptie en consumentenorganisaties 
Je kunt, met het oog op jouw rol van consument 
1 uit een gegeven concrete context van wettelijke regels ter bescherming van de consument deze rol 
beschrijven. 
 Je betrekt daarbij; 
- het consumentenrecht, 
- consumentenorganisaties en hun werkzaamheden, 
- voorwaarden voor een geldige overeenkomst, 
- rechten en plichten van de verkoper, 
2 in een voor leerlingen herkenbare situatie met behulp van een gegeven koers berekeningen maken met 
vreemd geld, 
3 aan de hand van concrete voorbeelden het belang van verzekeren in het economisch leven uitleggen en 
daarbij rekening houden met verzekeringsmotieven, 
4 aan de hand van criteria een beargumenteerd standpunt innemen met betrekking tot de noodzaak van 
het verzekeren voor zichzelf en voor anderen. 
Je betrekt daarbij 
- de positie van de verzekerde ten opzichte van de verzekeringsmaatschappij, 
- de criteria, 
. hoogte van het risico, 
. hoogte van de premie, 
. wettelijk verplicht karakter, 
5 eenvoudige berekeningen uitvoeren met betrekking tot premie en uitkering van schadeverzekeringen. 
Je betrekt daarbij; 
- de verzekeringsovereenkomst, 
- schadeverzekeringen, 
. opstal/inboedelverzekering, 
. autoverzekering, 
. (brom)fietsverzekering, 
. reisverzekering, 
. aansprakelijkheidsverzekering particulieren, 
6 aan de hand van voorbeelden voor- en nadelen noemen van de diverse vormen van 
huisvesting, 
7 een beargumenteerd standpunt innemen ten aanzien van verschillende mogelijkheden 
van huisvesting en enkele praktische en juridische aspecten van wonen noemen. 
Je betrekt daarbij; 
- de rechten en plichten van huurder en verhuurder, 
- regels met betrekking tot bescherming van de huurder, 
- regels met betrekking tot bescherming van de koper/verkoper, 
- verschillende instanties die bemiddelen bij koop of huur van een huis. 
 
EC/K/5B Arbeid en bedrijfsleven 
Je kunt, met het oog op jouw rol in relatie tot arbeid en productie 
1 aan de hand van eenvoudige voorbeelden de plaats van produceren, zowel in enge als 
in ruime zin, beschrijven en daarbij de productiefactoren betrekken, 
2 aan de hand van een concreet voorbeeld beschrijven hoe het productieproces in 
bedrijven in een aantal fasen kan worden verdeeld, waarbij telkens waarde toevoeging 
plaatsvindt. 
Je betrekt daarbij; 
- de fasen in het productieproces, 
- de waarde toevoeging, 
- bedrijfskolom, 
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3 aan de hand van eenvoudige voorbeelden van arbeidssituaties en arbeidsorganisaties 
de relatie beschrijven tussen verschillende sectoren en functies, 
4 aan de hand van eenvoudige voorbeelden van arbeidssituaties en arbeidsorganisaties 
de relatie tussen opleidingswegen en functies en tussen scholing en posities op de 
arbeidsmarkt beschrijven, 
5 vanuit een herkenbare actuele context het belang en de inhoud van een CAO 
beschrijven. 
Je betrekt daarbij de relatie tussen een CAO en een individuele arbeidsovereenkomst 
(van een minderjarige werknemer), 
6 aan de hand van concrete actuele voorbeelden uit de eigen omgeving het verband 
beschrijven tussen technologische ontwikkeling en productiviteitsgroei en positieve en 
negatieve gevolgen hiervan voor werknemers en werkgevers noemen/beschrijven, 
7 in verschillende concrete situaties van productie beschrijven dat zich keuzeproblemen 
voordoen in de afweging van kosten tegenover baten in engere zin en in de afweging 
van maatschappelijke kosten en baten. 
 
EC/K/8 Natuur en milieu 
Je kunt, met het oog op uw rol als burger 
1 de samenhang tussen consumptie, productie en het milieu beschrijven. 
Je betrekt daarbij 
- factoren die de groei van de consumptie bepalen, 
- factoren die de groei van de productie bepalen, 
- de samenhang tussen de groei van de consumptie en de groei van de productie, 
- de nadelige gevolgen van de groei van de productie voor het milieu, 
2 aan de hand van eenvoudige voorbeelden concrete maatregelen noemen om milieuschade te 
voorkomen en te bestrijden en hierbij de rol van overheid, organisaties en van individuele personen 
beschrijven. 
 
EC/V/2 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie 
Je kunt zelfstandig informatie verwerven, verwerken en verstrekken. 
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