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1 BLOEMPLANTEN 
Leerplan: GO! 2010/004   

Leerplandoelstellingen:  

1.De delen van en bloemplant herkennen en benoemen 

2. Een functie van de wortel, de stengel of een blad vanuit een 

experiment waarnemen en weergeven. 

3. De bouw van de bloem beschrijven in functie van de 

voortplanting. 

Leerplan: OVSG O/2/2010/008 

Leerplandoelstellingen: 

15. Bij een zaadplant de functies van de wortel, de stengel, het blad 

en de bloem kunnen aangeven in relatie tot fotosynthese. 
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IDEEËN VAN LEERLINGEN 

Hoewel de bloemplanten vrij evidente leerstof lijkt, en dit dikwijls vooraan in de planning van het eerste jaar als één van de eerste 
onderwerpen aan bod komt, hou je als leerkracht toch best rekening met een aantal ideeën die je leerlingen erop na kunnen houden die niet 
altijd even correct zijn. We zetten er een aantal op een rijtje: 

 Niet alle bloemplanten worden herkend als zijnde “bloemplanten”. Doordat vele planten onregelmatig bloeien of omdat de bloemen vrij 
onopvallend zijn of niet de geijkte bloemvorm hebben (denk bv. aan een berk), worden zij door leerlingen niet als “bloemplanten” 
gezien.  

 Wortels worden gezien als organen voor voedselopname. Waar wortels zorgen voor stabiliteit en water en mineralen opnemen, zijn 
water en mineralen géén voedsel voor de plant.  

 Meststoffen worden gezien als “voedsel voor de plant”. Meststoffen leveren mineralen die dienen als bouwstenen, maar een plant 
maakt zélf voedsel uit koolstofdioxide en water.  

 Bladeren dienen om water op te vangen. Bladeren verdampen water, maar nemen geen water op. Het zijn de wortels die water 
opnemen.  

 Alle planten komen uit zaadjes. Hoewel seksuele voortplanting zeker een rol speelt, kunnen planten ook reproduceren op andere 
manieren (vegetatieve vermeerdering).   

 Alle bloemen hebben bijen nodig voor bestuiving. Er zijn vele mechanismen voor bestuiving, en vele bestuivers naast bijen.  
 

 

KERNIDEEËN 

IN ECOSYSTEMEN CONCURREREN ORGANISMEN OM MATERIE EN ENERGIE 

De leerstof die we in dit deel willen aanbrengen kan teruggekoppeld worden aan het kernidee “In een ecosysteem concurreren 
organismen om materie en energie”.  

Het gaat in hoofdzaak over hoe planten zichzelf voorzien van materie en energie door wortels en bladeren. Door gebruik te maken van het 
perspectief “vorm en functie” (zie hiernaast) komt aan bod dat met uitzondering van de bloem, alle componenten gericht zijn op het 
verzamelen en transporteren van materie en energie.  

De details van wat er juist gebeurt met de energie en de materie komen later dan verder aan bod in het stuk over fotosynthese.  

Bij het inplannen van dit deel is het goed om in het achterhoofd te houden dat leerlingen nog slechts een beperkt idee hebben van wat 
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energie is. Niettemin is dit reeds al in het lager onderwijs aan bod gekomen, en kan ervan uitgegaan worden dat de leerlingen op zijn minst 
een (zij het onvolledig en misschien onjuist) beeld hebben van wat energie is. 

Ook als we de focus verleggen van de hele plant naar de bloem, en we naast de “vorm en functie” van de bloem ook kijken hoe een bloem 
evolueert en de rol van de bloem in de voortplantingscyclus onder de loep nemen, kan er teruggekoppeld worden naar het kernidee “In een 
ecosysteem concurreren organismen om materie en energie”. Een effectieve voorplantingsstrategie kan ertoe leiden dat een bepaalde 
soort duidelijk dominant wordt in een gebied en andere planten weggeconcurreerd worden.  

ORGANISMEN EVOLUEREN DOOR VARIATIE, OVERERVING EN SELECTIE 

Er kan bekeken worden naar voortplantingsstrategieën, en hoe de vorm en structuur van de bloem daarbij een rol speelt. Voorbeelden van 
bedreigende exoten zoals de vlinderstruik en de Japanse duizendknoop, die de inheemse flora wegconcurreren, vormen wat dat betreft een 
ideale context. Die context kan een ideale insteek vormen naar hoe organismen zich aanpassen aan de leefomgeving, waarbij het kernidee 
“Organismen evolueren door variatie, overerving en selectie” naar voor kan komen. 

Je kan de grote diversiteit in bv. vormen van bestuiving die terug te vinden is bij bloemplanten in de kijker plaatsen. Sommige planten kiezen 
voor een massaal loslaten van stuifmeel met de wind (met hooikoorts-pieken tot gevolg), anderen kiezen voor meer specifieke bestuivers en 
sommige planten zijn echt gericht om één specifiek type bestuiver aan te trekken. Om bestuivers aan te trekken hebben planten een grote 
variatie aan strategieën: “belonen” met nectar, lokken met geur en vorm… Zonder daarom al in te gaan op de overerving en selectie, kan dit 
bij leerlingen wel al een duidelijk besef bijbrengen van de enorme variatie en diversiteit die je aantreft in de natuur om éénzelfde probleem 
(stuifmeel tot bij stampers krijgen) op te lossen. Hoe deze variatie tot stand is gekomen, kan dan later behandeld worden. 

PERSPECTIEVEN 

 

SYSTEEM 

Het afbakenen van het deel van de werkelijkheid dat we willen onderzoeken is in dit thema vrij cruciaal. We bekijken enkel bloemplanten.  

Van al hetgeen we in de werkelijkheid rondom ons zien, beperken we ons tot een aantal specifieke objecten, namelijk planten die op 
bepaalde tijdstippen bloemen groeien.  

Een systeem bestaat uit verschillende componenten die onderling samenhangen. Het kunnen herkennen, afbakenen en benoemen van de 
componenten van een systeem is een essentiële vaardigheid in systeemdenken, dat binnen dit thema prominent aan bod komt. Elke 
component kan op zijn beurt weer als een systeem beschouwd worden, en een bloemplant op zich kan je zien als een component van een 
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groter (eco-)systeem.  

PATRONEN 

Patronen die in dit thema naar boven komen zijn: 

 Patronen in structuur van de bloemplanten  

 Patronen in stabiliteit en verandering in het levensverloop van de bloemplant.  

MODELLEN MAKEN NAAR VORM EN FUNCTIE 

Bij het bestuderen van bloemplanten is het perspectief dat in eerste instantie gehanteerd wordt “Vorm en functie”.  

Door een aantal verschillende planten te bekijken los van hun omgeving (de plant wordt het systeem dat we bestuderen), proberen we een 
patroon te vinden in de bouw en structuur van die planten.  

Ook al zijn al die planten duidelijk verschillend, er zijn elementen die bij elke plant terugkomen: wortels, stengel/stam, bladeren en bloemen.  

Indien dit de eerste lessen natuurwetenschappen zijn in de eerste graad, kan hier iets verder op ingegaan worden:  

- dat dit zoeken naar patronen een cruciaal gegeven is in wetenschap,  
- dat dit iets is wat centraal staat bij hoe wetenschappers te werk gaan in alle mogelijke takken, en  
- dat dit ook iets is wat in de lessen NW centraal zal staan.  

Je kan eventueel hier naar de poster rond perspectieven verwijzen.   

 

    

Een gevonden patroon wordt in wetenschap als basis gebruikt voor een model. De elementen die bij elke bloemplant terugkomen, komen 
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daar aan bod en worden op de voorgrond geplaatst, zoals in de afbeelding hieronder.  

 

Dit is geen echte plan, maar een model. Iedereen herkent dit als bloemplant, omdat alle elementen aanwezig zijn.  

De vorm van die elementen kan gebruikt worden om te ordenen en te classificeren.  

Nu er een model van de structuur van de bloemplant is opgesteld, kan overgegaan worden naar de functie van alle elementen op de plant. 
Hiervoor verkleinen we het systeem van de hele plant naar een specifiek onderdeel. Bij elk onderdeel kan bekeken worden hoe de structuur 
op verschillende wijzen is afgestemd is op de functie. Voorbeelden van afstemming tussen vorm en functie: 

- de wijze waarop een wortel zich vertakt in alle richtingen om het volume grond waarbinnen water wordt opgenomen te maximaliseren,  

- de wijze waarop de wortels steeds fijner worden om zo een grotere oppervlakte/volume ratio te bekomen wat de opname bevordert,  

- door zich zo te vertakken zullen wortels zich stevig kunnen vastzetten in de bodem,  

- de cilinder- of buisvorm bij stengels die verband houdt met het transport van vloeistoffen,  

- bladeren zijn plat om een zo groot mogelijk oppervlak te bereiken waardoor een maximale hoeveelheid licht kan worden opgevangen,  

De functies van wortel, stengel en bladeren hebben allemaal te maken met het vergaren van materie en energie, en kunnen gekaderd 
worden in het kernidee “In een ecosysteem concurreren organismen om materie en energie”. 

 

Als we specifiek de bloem afbakenen als systeem, kunnen we oefening om patronen te vinden en een model op te stellen opnieuw herhalen. 
We zoeken een patroon in de onderdelen van de bloemen van verschillende bloemplanten.  

Zijn er gemeenschappelijke componenten te vinden in de structuur van bloemen van verschillende soorten planten? Is er een 
patroon te vinden in de structuur van verschillende bloemen?  
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Daartoe verdelen we de leerlingen in groepjes van twee, en laten hen een schets maken van verschillende bloemen, en laten hen overleggen 
over wat de cruciale onderdelen zijn (als ze niet de echte naam kennen, mogen ze 
die verzinnen).  

 

Alle schetsen brengen we daarna samen, en we proberen een patroon te zoeken 
door de onderdelen die we in alle bloemen aantreffen te identificeren.  

Daaruit wordt een model opgesteld, en de gangbare benamingen van de 
onderdelen meegedeeld.  

We leggen er de nadruk op bij leerlingen dat dit een model is, een vereenvoudigde voorstelling, een “idealisering” van de gemiddelde bloem, 
een beetje zoals een kaart ook niet het landschap is.  “Ceci n’est pas une fleur”.   

 

Dit model kent ook beperkingen. Met dit model in het achterhoofd, laten we de leerlingen nu kijken naar een zonnebloem. Bij een 
zonnebloem zien we op het eerste gezicht deze structuur niet. Een onderzoek van nabij leert dat een zonnebloem opgebouwd is uit héél veel 
kleine bloemetjes. Elk van die kleine bloemetjes vertoont dan wél de structuur van het model.  

 

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://soithappens.files.wordpress.com/2009/03/linum-perenne.jpg&imgrefurl=https://www.pinterest.com/myrraros/building-a-flower-tattoo/&h=1900&w=2533&tbnid=iQbrm102sGCOyM:&zoom=1&docid=SSSwmJ2yBW9gYM&ei=2ZEMVZ_JMIGhPYCTgIAH&tbm=isch&ved=0CHMQMyg2MDY
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://onemillionwallpapers.com/wp-content/uploads/2015/01/flower__background_images_for_mac_wallpaper.jpg&imgrefurl=http://onemillionwallpapers.com/flower-background-images-for-mac-wallpaper/&h=1000&w=1500&tbnid=jJ-sQ6S7G1CeNM:&zoom=1&docid=ImZCXXWKunSuxM&ei=2ZEMVZ_JMIGhPYCTgIAH&tbm=isch&ved=0CF4QMyghMCE
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/93/Hemerocallis_lilioasphodelus_flower.jpg&imgrefurl=http://en.wikipedia.org/wiki/Daylily&h=2370&w=3164&tbnid=Bxa7wZ2Z_ErcBM:&zoom=1&docid=Ina3oE5iVgaMsM&ei=CzomVf2PBsjDOZeOgYgP&tbm=isch&ved=0CFgQMygbMBs


 

63 

 

    

 

STABILITEIT EN VERANDERING 

Nu er een model is gemaakt van de bloem, komt de vraag waar al die onderdelen nu juist toe dienen. Wat is hun functie?  

Om dit grondig te duiden, is het noodzakelijk om van perspectief te veranderen, en over te gaan naar het perspectief stabiliteit en 
verandering.  

We gaan bekijken hoe die bloem evolueert in de tijd.  Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van een video zoals 
http://www.schooltv.nl/video/hoe-groeit-een-paardenbloem-wist-je-dat-die-mooie-pluizenbol-ook-een-paardebloem-is/.  

http://www.schooltv.nl/video/hoe-groeit-een-paardenbloem-wist-je-dat-die-mooie-pluizenbol-ook-een-paardebloem-is/
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.ufseeds.com/Sunflower-Growing-Tips-Gardener1.html&ei=l5AMVbuIIYjuPJHBgPgC&bvm=bv.89060397,d.ZWU&psig=AFQjCNFb88egMWN4ESJuml2kpsc-Zxo8Fg&ust=1426973196158851
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In het filmpje zie je de bloemplant duidelijk veranderen, maar er zit ook een element van stabiliteit 
in: paardenbloemen blijven aanwezig in een ecosysteem, ook al sterven individuele planten af. 
Doordat planten nakomelingen hebben blijven ze bestaan. Ze planten zich voort (reproduceren). Dit 
is een duidelijk patroon, dat terug te vinden is bij alle bloemplanten: bloem => zaadje => nieuwe 
plant. De functie van de bloem is heel sterk hier aan gekoppeld. Uit het filmpje kan een elementair 
model van deze evolutie worden geschetst. 

 

 

VORM EN FUNCTIE (DEEL 2) 

Dit model vraagt echter verfijning: wat is de rol van de bij, wat is die bestuiving? Wat is de functie van alle in het model van de bloem 
aangegeven componenten?  

Een snel onderzoek leert dat de helmknoppen een poeder afgeven, stuifmeel of pollen. Deze pollen zijn de mannelijke geslachtscellen, en 
worden verspreid om de vrouwelijke geslachtscellen, die aanwezig zijn in het vruchtbeginsel, te bevruchten.  

Er kan verder ingezoomd worden en het systeem kan verkleind worden tot de pollen. Het bekijken van de vormen van 
verschillende pollen onder de microscoop kan aanleiding geven tot een discussie over hoe deze pollen verspreid worden. 
Sommige bezitten weerhaakjes om gemakkelijk te blijven hangen aan een bestuiver zoals vlinders, bijen en vogels, 
anderen zijn klein en licht en gemaakt om met de wind te verstuiven. Ook hier is vorm en functie sterk gelinkt.  

Ook verschillende stampers kunnen besproken worden, waarbij nadruk kan gelegd worden op de manieren waarop de vorm 
van stampers erop gericht is om bestuivers aan te trekken, of hoe een geur verspreid wordt die specifiek erop gericht is om 
bestuivers aan te trekken. De vorm is afgestemd op de functie.  

Hier kan ook gewezen worden op het algemeen principe dat organismen verschillende strategieën ontwikkelen om de 
voortplanting te bevorderen, en dat dit principe is merkbaar is in planten- en dierenwereld.  

Eventueel kan een observatieopdracht meegegeven worden om te bekijken of de leerlingen een verschil merken in bestuivers op 
verschillende bloemen.  

Uiteindelijk komen we, door wijziging van perspectief, naar een verfijnd model van de voortplantingscyclus van bloemplanten: 

Bloem

Zaadje
Nieuwe 

plant
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Vaardigheden 

VRAGEN STELLEN 

Dit onderdeel is een mooie opportuniteit voor introductie van de drie hoofdvragen, waar alle vragen in wetenschap 
eigenlijk variaties op zijn: 

 Hoe zit dat in elkaar?  

 Wat gebeurt er, en hoe komt dat?  

 Hoe weet je dat eigenlijk?  
Je kan deze “type-vragen” als richtlijnen gebruiken om leerlingen te leren gerichte vragen te stellen, na afbakening van 
het systeem en inname van een bepaald perspectief.  

 

Moedig leerlingen aan om zelf de vraag “Maar hoe weten we dat, eigenlijk?” te stellen. Ze weten dikwijls al uit het lager onderwijs dat wortels 
dienen om water op te nemen, en dat “sap” door de stengel en bladeren stroomt (al is er dikwijls niet de link tussen het opgenomen water en 



 

66 

 

het “sap”). Maar dikwijls hebben ze geen idee hoe ze dat zelf kunnen verifiëren. Vragen stellen leidt op die manier tot onderzoek opzetten 
en argumenteren op basis van observaties. 

Moedig vragen aan die verder zouden leiden dan de lijnen uitgezet door het onderwerp of het leerplan. Een vraag als “Waarom zijn de 
bladeren eigenlijk groen, en niet rood of blauw?” is een zeer mooie vraag, maar kan op dit moment nog niet beantwoord worden omdat de 
leerlingen onvoldoende kennis hebben van het elektromagnetisch spectrum. Het is echter de moeite om dergelijke vragen te “bewaren”, door 
ze bv. aan een prikbord of met post-its aan een “vragenmuur” te hangen. Hier kunnen ze blijven hangen tot ze later beantwoord kunnen 
worden. Dit helpt zeker om de samenhang tussen verschillende onderdelen te versterken.  

MODELLEREN 

Leerlingen schetsen laten maken van planten, leren kijken welke onderdelen overal terugkomen, en aan de hand daarvan een model 
opstellen is eveneens een sterke introductie naar modellen opstellen en gebruiken toe. Door de gemakkelijke toegankelijkheid van het 
materiaal, kunnen leerlingen de link leggen tussen werkelijkheid en model. Als ze daar mee vertrouwd zijn, wordt het ook gemakkelijker om 
modellen te gebruiken als de fysische realiteit niet zo goed toegankelijk is (we gaan geen mensen opensnijden om een model van het 
menselijk lichaam te kunnen opstellen…) 

In dit onderdeel komen ook al verschillende types modellen aan bod:  

- Structuurmodellen  zoals de modellen m.b.t. bouw van de plant / bouw van de bloem.  
- Evolutiemodellen zoals het model m.b.t. de voortplantingscyclus van een plant. 

ONDERZOEK OPZETTEN 

Dit onderwerp biedt een aantal concrete opportuniteiten om een aantal aspecten rond het opzetten van experimenten aan te brengen.  

Zo kan je bij een demonstratie die aantoont dat een plant in een volume water het volume doet afnemen vragen hoe je er zeker van kan zijn 
dat het effectief de plant is die het water opzuigt, en dat het niet verdwijnt door spontane verdamping? Dit is dan een concreet voorbeeld van 
het beperken van de invloed van omgevingsfactoren. Het aantonen van verdamping aan bladeren kan herhaald worden bij verschillende 
soorten planten, waar de vraag kan gesteld worden “hoe zeker zijn we nu dat dit bij àlle planten zo is?”, er kunnen verschillende technieken 
aangereikt worden om de aanwezigheid van waterdamp rond de bladeren aan te tonen (condens op een plastic zak, gebruik van 
kobaltchloridepapiertjes).  

Het onderwerp ‘bloemplanten’ is ook ideaal om de vaardigheden van classificeren en determineren aan te reiken. Benadruk hier ook dat je 
voor classificatie je baseert op de elementen uit het model van de plant en bloem.  

 



 

67 

 

ARGUMENTATIE EN KRITIEK 

Zoals hierboven al aangehaald, leerlingen stimuleren om de vraag “maar hoe weet je dat?” te stellen is duidelijk een eerste stap naar inzicht 
in de noodzaak voor argumentatie op basis van waarnemingen en bewijsmateriaal. Stimuleer hen ook om zelf hun verklaringen te 
argumenteren, en help hen om daarin een duidelijke structuur te brengen: “Ik denk dat… ,gebaseerd op…”. Creëer een open klasklimaat 
waar leerlingen fouten durven maken, en hun ideeën open stellen voor kritiek (in positieve zin).  

 

 


