
 

68 

 

2 BOUW VAN ORGANISMEN 
 

Leerplan: GO! 2010/004  

Leerplandoelstellingen:  

10. kenmerken aangeven om een organisme bij de levende wezens in te delen. 

11. De cel als structurele eenheid van organismen beschrijven. 

12 delen van een plantaardige en dierlijke cel op lichtmicroscopisch niveau herkennen en benoemen. 

13 de verschillende organisatieniveaus bij bloemplant, dier en mens herkennen en omschrijven. 

14. de samenhang tussen de organisatieniveaus beschrijven. 

15. de bouw van dieren in verband brengen met hun levenswijze. 

 

 

Leerplan: OVSG O/2/2010/008 

Leerplandoelstellingen: 

13. Het onderscheid kunnen aangeven tussen levende en niet-levende natuur 

16. Met concrete voorbeelden kunnen aangeven dat organismen op verschillende manieren aangepast zijn aan hun omgeving. 

18. De cel als bouwsteen van een organisme kunnen herkennen. 

19. De structuur van de cel kunnen herkennen op lichtmicroscopisch niveau en eenvoudige microscopische preparaten kunnen maken  

20. Kunnen illustreren dat er in een organisme een samenhang is tussen verschillende organisatieniveaus. 
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IDEEËN VAN LEERLINGEN 

Bij de start van dit onderwerp  

 gelooft ongeveer 30 à 40 % van de leerlingen dat alle cellen even groot zijn,  

 dat er geen ééncellige organismen bestaan 

 dat niet alle delen van een organisme uit cellen bestaan.  

 Daarnaast weten ongeveer evenveel leerlingen niet dat cellen zich organiseren in weefsel, organen en stelsels.  

Bij de celopbouw neemt 1 op 5 leerlingen dat een cel volledig gevuld is met water, een vaste stof of lucht.  

KERNIDEEËN 

LEVENDE WEZENS BESTAAN UIT CELLEN MET EEN GELIJKAARDIGE STRUCTUUR. 

Dit kernidee roept een eerste centrale vraag op, namelijk: Wat zijn nu levende wezens of organismen.  

Wat zijn levende wezens of organismen? 

Levende wezens zijn wezens die een zelfstandig werkend basismetabolisme hebben (ademen, zich voeden, groeien, reageren op prikkels uit 

de omgeving, zich voortplanten, afvalstoffen uitscheiden. Dit in tegenstelling tot niet-levende materie die duidelijk niet over al deze 

kenmerken beschikt. Uit deze definitie blijkt ook duidelijk dat virussen geen levende wezens zijn, aangezien zij geen zelfstandig werkend 

basismetabolisme hebben maar voor hun stofwisseling afhankelijk zijn van levende wezens ( gastheercellen). Virussen zijn namelijk niet in 

staat zich alleen voort te planten, ….  Doordat virussen toch bepaalde kenmerken van levende wezens hebben, maar andere zeer duidelijk 

ontbreken, worden ze ook soms “organismen op de rand van het leven” genoemd. Eenmaal de vraag “wat is een levend wezen of 

organisme” beantwoord is, kan ook naadloos de link gelegd worden met thema 4: “eigenschappen van materie” en dan vooral het topic: “wat 

is nu materie?”.  

Opbouw van levende wezens of organismen 

Organen en stelsels 

Uit waarnemingen blijkt duidelijk dat organismen zeer sterk onderling kunnen verschillen, maar dat er bij nadere studie ook heel veel 

gelijkenissen terug te vinden zijn. Zo bestaan meercellige organismen uit verschillende onderdelen (= organen). Binnen eenzelfde dieren- 

en/of plantenklasse blijken verschillende dier- en/of plantensoorten dezelfde organen te bevatten. Zo hebben zowel de mens als het konijn 
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een lever, maag, blinde darm, … hebben alle planten wortels, stengels en bladeren. Deze gelijke organen zijn vaak duidelijk herkenbaar, 

ondanks het feit dat er een verschil in uitzicht kan optreden. Zo is een blinde darm van een konijn veel groter dan deze van een mens, maar 

door de gelijkende vorm en positie, is de gelijkenis toch duidelijk. Ook bij planten kunnen bladeren allerlei vormen aannemen, maar door de 

positie en vaak de aanwezigheid van chlorophyl, kunnen ook zij gemakkelijk herkend worden.  

Daarnaast blijken organen die eenzelfde functie (of kenmerk van een levend wezen) nastreven met elkaar verbonden te zijn. Dit geldt voor 

alle organen die aan eenzelfde functie werken en dus behoren ze tot hetzelfde stelsel. Dit is een belangrijk punt om bij stil te staan aangezien 

niet alle leerlingen beseffen dat organismen uit organen bestaan die gegroepeerd zijn in stelsels.  

Organen bestaan uit weefsels en weefsels uit cellen 

Bij dissectie van bv. nieren en het oog kan worden vastgesteld dat organen ook uit verschillende componenten bestaan: de weefsels. Deze 

weefsels vervullen elk een deel van de functie van het orgaan. De weefsels zelf bestaan dan weer uit cellen met een bepaalde vorm en 

grootte. Het is belangrijk om hier stil te staan bij het feit dat binnen een weefsel de cellen allemaal dezelfde grootte en vorm hebben, maar dat 

tussen weefsels deze vorm en grootte sterk kan verschillen. Het is belangrijk leerlingen hier op te wijzen aangezien velen van hen aannemen 

dat alle cellen er hetzelfde uitzien en dat sommige delen van levende wezens niet uit cellen bestaan.  

Opbouw van de cel 

Het basisdeeltje van een levend wezen is de cel. In de eerste graad moeten leerlingen enkel de lichtmicroscopisch-waarneembare 

onderdelen kunnen benoemen. Belangrijk hierbij is om aan te tonen dat ondanks het feit dat cellen tussen weefsels kunnen verschillen in 

grootte en vorm, alle cellen een celmembraan, een celkern en celplasma hebben. Alle plantaardige cellen blijken ook nog een stevige 

celwand en vacuole te bevatten. Bij plantaardige cellen uit de groene delen van een plant kan men eveneens bladgroenkorrels met chlorofyl 

terug vinden. 

Bij de opbouw van de cel is het ook belangrijk om aandacht te besteden aan de misconceptie van leerlingen dat ééncelligen niet zouden 

bestaan. Het eenvoudigst is om ook een microscopisch onderzoek te doen van enkele eencellige organismen zoals bijvoorbeeld het 

pantoffeldiertje (of hier een filmpje over te tonen). Deze diertjes zijn ééncellig, bestaan in verschillende formaten, kunnen bewegen en 

reageren op prikkels, …. Hiermee kan aangetoond worden dat er ook wezens bestaan die uit één cel bestaan en dat deze ook levende 

wezens zijn. Naar analogie kan ook naar bacteriën verwezen worden; zij zijn echter nog een stuk kleiner en daarom nauwelijks te zien met 

een lichtmicroscoop op school.  

Op dit moment kan ook worden nagegaan of leerlingen de misconceptie die in de thema’s voortplanting van bloemplant en mens behandeld 

werd, namelijk dat een organisme groeit en ontwikkelt door celdeling, ondertussen ontgroeid zijn. Als hier niet voldoende (expliciet) bij 

stilgestaan wordt, bestaat de kans dat leerlingen de misconceptie ontwikkelen dat groei veroorzaakt wordt door groeiende cellen, i.e. de 
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cellen worden zelf steeds groter. Het is dan ook aan te raden hier bij dit thema opnieuw bij stil te staan. 

 IN EEN ECOSYSTEEM CONCURREREN ORGANISMEN OM MATERIE EN ENERGIE 

Aanpassingen van dieren aan hun levenswijze 

Alle organismen hebben energie en materie nodig om te overleven, te groeien en om voort te planten, … logischerwijze zijn organismen dan 

ook vrij goed aangepast zijn aan hun levenswijze (voedselkeuze, omgeving (zie ook thema 06-ecosystemen), …). Voorbeelden daarvan zijn 

vrij gemakkelijk te vinden en talrijk: 

● Bij organen: de grote blinde darm bij planteneters, de kleinere blinde darm bij omnivoren en de bijna onbestaande blinde darm bij carnivoren; 

● Bij het skelet van zoogdieren: de aanpassing van de voorpoot van zoogdieren aan een leven onder de grond (mol), een leven als kuddedier op de 

steppe (paard), een zwemvin bij walvissen; 

● De snavel van vogels die aangepast is aan hun voornaamste voedselbron; 

● De neuzen van dieren die in het water leven; 

● ….. 

Het lijkt wel alsof organismen een vermogen hebben om zich aan te passen aan de omgeving en bij uitbreiding hun levenswijze. Dit is echter 

geen “bewuste” strategie van organismen, maar een gevolg van evolutie: random variatie van kenmerken, selectie door omgeving (de best 

aangepasten overleven, “survival of the fittest”), en het doorgeven van deze kenmerken door die organismen die erin slagen zich voort te 

planten.  

Hoewel dit niet expliciet in de leerplandoelen staat voor de eerste graad, is gezien de vele misconcepties en controverses rond evolutie het 

wenselijk om dit aspect toch meermaals aan bod te laten komen. Dit kan zowel hier kort aangeraakt worden, als bij thema 06 rond de 

ecosystemen. Een aantal didactische tips hierrond zijn hier en in dit laatste thema terug te vinden.  

Perspectieven 

 SYSTEMEN 

In dit thema wordt veelvuldig van systeem gewisseld. De gebruikte systemen zijn: 

● de aarde met vele verschillende vormen levende en niet-levende materie; 

● verschillende organismen: bv. konijn, mens, bloemplant; 
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● ééncellige organismen zoals het pantoffeldiertje; 

● de dierlijke en de plantaardige cel; 

● verschillende organismen om de aanpassingen aan de levenswijze te bestuderen.  

Telkens zal duidelijk worden aangegeven welk systeem gebruikt wordt, wanneer er gewisseld wordt van zowel systeem als perspectief. 

Aangezien dit nog slechts het derde thema is in de eerste graad is het aangewezen deze systemen ook voor de leerlingen te expliciteren.  

 PATRONEN 

In dit thema komen verschillende patronen naar boven: 

● de kenmerken van levende wezens= wanneer is “iets” een levend wezen; 

● de bouw van stelsels = de organen die fysiek met elkaar verbonden zijn en eenzelfde functie uitvoeren; 

● de bouw van organen = organen is een combinatie van verschillende, samenwerkende weefsels die samen een groter en als één geheel werkend 

systeem vormen; 

● de bouw van weefsels = bestaan uit cellen met eenzelfde vorm en grootte die samenwerken; 

● de bouw van cellen = de onderdelen van een cel; 

● de aanpassingen van dieren aan hun levenswijze: 

o bij organen: de grote blinde darm bij planteneters, de kleinere blinde darm bij omnivoren en de bijna onbestaande blinde darm bij 

carnivoren 

o bij het skelet van zoogdieren: de aanpassing van de voorpoot van zoogdieren aan een leven onder de grond (mol), een leven als kudde 

dier op de steppe (paard), een zwemvin bij walvissen.  

o de snavel van vogels die aangepast is aan hun voornaamste voedselbron. 

o het afsluitbare neusgat zowel bij zeehonden als krokodillen,  

o ….. 

    “Vorm en functie” gecombineerd met “schaal en verhouding”  

Systeem: verschillende levende wezens en materie 

De eerste vraag die in dit thema moet beantwoord worden is de vraag wat is nu een levend wezen. Hiervoor moeten leerlingen dus op zoek 
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naar gelijkende patronen tussen levende wezens enerzijds en niet-levende materie anderzijds. Om dit doel te kunnen bereiken, wordt een 

uitgebreid systeem gekozen, namelijk een combinatie van levende wezens (van ééncelligen tot meer gekende dieren en de mens) enerzijds 

en vaste stoffen, vloeistoffen, …. anderzijds.  

Door de leerlingen zelf de aangeboden voorbeelden te laten klasseren bij levende of niet levende materie, proberen leerlingen een patroon 

terug te vinden in de vorm en functie die levende wezens van materie onderscheiden. Al snel zou duidelijk moeten zijn dat een classificatie 

naar vorm niet mogelijk is. Leerlingen zouden wel in staat moeten zijn waar te nemen, dat bepaalde functies bij alle levende wezens terug te 

vinden zijn, terwijl ze dit niet bij materie het geval is. De functies die altijd terug komen bij levende wezens zijn : ademen, zich voeden, 

groeien, reageren op prikkels uit de omgeving, zich voortplanten, afvalstoffen uitscheiden. Niet levende wezens beschikken duidelijk niet over 

deze eigenschappen.  

In deze fase is vragen stellen zeer belangrijk om zoveel mogelijk functies vast te stellen. Hierover kan je meer lezen bij het topic “vragen 

stellen” bij de vaardigheden. Afhankelijk van je eigen keuze, hoeven leerlingen op dit moment nog niet alle kenmerken achterhaald te 

hebben. Tijdens het verder verloop van dit thema, kunnen nog andere kenmerken van levende wezens opduiken en dan kan de lijst verder 

worden aangevuld. Hier moet ook teruggekoppeld worden naar het thema “de bouw van de bloemplant”. Door gerichte vragen te stellen, kan 

je hier samen met de leerlingen bevestigen dat planten effectief levende wezens zijn. Voorzie wel enkele voorbeelden voor die kenmerken 

van levende wezens die bij planten minder duidelijk zijn, zoals bv. reageren op prikkels uit de omgeving.  

De misconceptie die bij vele leerlingen leeft, namelijk dat ééncelligen geen wezens zijn, kan op dit moment al worden aangepakt, maar je kan 

deze misconceptie even goed nog even laten bestaan en hier op een later punt in het thema op terug komen. Het is dan ook mogelijk dat 

leerlingen op dit moment ééncelligen nog bij niet levende materie plaatsen. Om de misconceptie rond ééncelligen weg te werken, kan je best 

gebruik maken van lichtmicroscopisch onderzoek van bv. pantoffeldiertjes of filmpjes over het leven van ééncelligen (bv. 

https://www.youtube.com/watch?v=JqDHbn8WyUo of https://www.youtube.com/watch?v=_VNrfKgGTM0 ). Wanneer de ééncelligen aan bod 

komen is het ook belangrijk te wijzen op de ‘2’ grote groepen ééncelligen die er bestaan: de bacteriën en de protisten, dit zijn ééncellige 

diertjes en wiertjes. Deze beide groepen verschillen duidelijk in afmetingen, bouw en in hun rol in het ecosysteem. De term protisten moet 

nog niet aangehaald worden in de 1e graad. Het feit dat er bij de ééncelligen diverse groepen voorkomen moet echter zeker aangehaald 

worden. 

Nadat bepaald werd wat een levend wezen is en wat niet, kan de vraag gesteld worden “Hoe zijn levende wezens in staat om al deze 

kenmerken te vervullen?”, met andere woorden: “Hoe zijn levende wezens nu opgebouwd?”. Dit brengt ons naar een volgende systeem dat 

vanuit hetzelfde perspectief wordt bekeken. Er zijn echter twee invalshoeken van waaruit dit kan gebeuren. Ofwel start men vanaf het kleinste 

onderdeel (de cel) en bouwt men op naar grotere gehelen (weefsels, organen, stelsels en organismen). Ofwel vertrekt men vanuit een aantal 

gekende organismen en ontleedt men het organisme tot men bij de basis (de cel) uitkomt. De keuze tussen deze werkwijzen ligt volledig bij 

https://www.youtube.com/watch?v=JqDHbn8WyUo
https://www.youtube.com/watch?v=_VNrfKgGTM0
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de leerkracht. De cel is echter een eerder abstract gegeven voor de meeste leerlingen. Het is voor leerlingen dan ook gemakkelijker om 

leerstof te begrijpen als vanuit concreet waarneembare organismen gestart wordt en telkens ingezoomd. Het is op deze manier ook 

eenvoudiger om bepaalde misconcepties bij leerlingen te weerleggen, aangezien ze deze gemakkelijker zelf kunnen waarnemen. In de 

meeste boeken wordt voor de eerste opbouw gekozen wordt, hier is voor de tweede werkwijze gekozen.  

Systeem: een aantal specifieke levende wezens: bv. de mens en het konijn (en de plant).  

Om de vraag  “Hoe zijn levende wezens nu opgebouwd?” te beantwoorden is het noodzakelijk de inwendige structuur van verschillende 

organismen met elkaar te vergelijken en opnieuw op zoek te gaan naar bepaalde patronen. Dit kan zowel via dissectie als via het vergelijken 

van structuurmodellen van verschillende organismen gebeuren. Zo kan men bijvoorbeeld starten met de inwendige opbouw van een mens en 

een konijn te vergelijken. Dan ziet men dat beide organismen een aantal zeer gelijkende “onderdelen” bevatten. Bovendien blijken deze op 

elkaar gelijkende onderdelen met dezelfde andere op elkaar gelijkende onderdelen verbonden te zijn. Zo is bij zowel een konijn als een mens 

de lever een bruine massa, waaraan een groen zakje hangt (de gal). De lever bevindt zich ook bij beide organismen rechts bovenaan in de 

buikholte en is bij beide organismen verbonden met de darm. Deze verschillende onderdelen kunnen als organen bestempeld worden. Ook 

de benaming van de verschillende organen kan al aan bod komen.  

Door gerichte vragen te stellen, kunnen leerlingen bovendien afleiden dat organen die met elkaar verbonden zijn allemaal helpen om 

eenzelfde kenmerk van een levend wezen te verzorgen. Zo zorgt het spijsverteringsstelsel voor de opname van voedsel, het 

ademhalingsstelsel voor het ademen, het spierstelsel en de skeletten voor het bewegen, …. Op deze manier kan men het begrip stelsel 

definiëren, alsook de namen van de verschillende organen en de algemene functie van de verschillende organen en stelsels benoemen. Op 

dit moment moet opnieuw teruggekoppeld worden naar het thema “bouw van de bloemplant”, zodat ook de stelsels en organen van een plant 

benoemd worden. De functie en werking van deze plantenorganen, zijn al uitgebreid besproken in dit thema.  

Vanaf hier kan twee kanten opgegaan worden, afhankelijk van de vragen die de leerlingen zelf opperen ofwel door de keuze van vragen van 

de leerkracht. Ofwel wordt nu ingezoomd op de verschillen tussen dezelfde organen. Bv. “Hoe komt het dat de blinde darm van een konijn 

zoveel groter is als deze van een mens? Is de blinde darm van een kat dan nog groter of net kleiner?”. In dat geval komt eerst het onderwerp 

“aanpassingen in de bouw van dieren aan hun levenswijze” aan bod (zie verder). Anderzijds kan ook de vraag gesteld worden: “we 

weten nu dat een organisme uit organen bestaat, die gegroepeerd zijn in stelsels, maar waaruit bestaan deze organen dan?”. In dat geval 

kan verder gegaan worden met onderstaande paragraaf. 

Systeem: verschillende organen 

Om bovenstaande vraag te beantwoorden, wordt opnieuw het bestudeerde systeem gewijzigd, terwijl het perspectief hetzelfde blijft. Nu wordt 

ingezoomd op enkele organen. Daarbij wordt opnieuw op zoek gegaan naar gelijkende patronen. Zo kan bij de dissectie van bv. nieren en 
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het oog worden vastgesteld dat deze organen uit verschillende componenten zijn opgebouwd: de weefsels. Elk weefsel vervuld daarbij een 

deel van de functie van het orgaan.  

Systeem: verschillende weefsels (bij voorkeur binnen eenzelfde orgaan) 

Opnieuw kan verder worden ingezoomd met de vraag: “Waaruit zijn deze weefsels opgebouwd?”. Doordat we ondertussen zo sterk zijn 

ingezoomd, is de volgende onderverdeling niet meer met het blote oog waarneembaar. Ditmaal zullen de verschillende weefsels met een 

lichtmicroscoop bestudeerd worden. Daarbij wordt dan enerzijds aangetoond dat een weefsel uit cellen is opgebouwd met allemaal dezelfde 

vorm en grootte, maar dat de vorm en grootte van de cellen verschilt tussen verschillende weefsels. Opnieuw een patroon dat naar voor 

komt.  

Op dit moment hebben leerlingen zelf vastgesteld dat de bouwsteen van elk levend wezen een cel is, dat er verschillende soorten cellen 

bestaan (naar vorm en grootte) en dat cellen binnen meercellige organismen zich organiseren in weefsels, organen en stelsels om het 

organisme goed te laten functioneren. Het is belangrijk om deze samenvatting te maken zodat een aantal van de oorspronkelijke 

misconcepties worden weggewerkt.  

Nu kan de vraag geopperd worden “Is een cel nu ook een levend wezen, aangezien alle levende wezens uit cellen blijken te bestaan?” Om 

deze vraag te kunnen beantwoorden, moeten we eerst te weten komen hoe een cel is opgebouwd. Opnieuw wordt er naar een patroon 

gezocht binnen hetzelfde perspectief, maar opnieuw binnen een ander systeem.  

Systeem: de cel 

Nu kan het basisdeeltje namelijk de cel bestudeerd worden. In de eerste graad moeten leerlingen enkel de lichtmicroscopisch-waarneembare 

onderdelen van een cel kunnen benoemen. Belangrijk hierbij is om aan te tonen dat ondanks het feit dat cellen tussen weefsels kunnen 

verschillen in grootte en vorm, alle cellen een celmembraan, een celkern en celplasma hebben. Plantaardige cellen blijken ook nog een 

stevige celwand en vacuole te bevatten. alle plantaardige cellen uit de groene delen van een plant bevatten eveneens duidelijk zichtbare 

bladgroenkorrels of chloroplasten. 

Hier kan ook de misconceptie van leerlingen dat ééncellige organismen niet bestaan, ontkracht worden. Het eenvoudigst is om dit te doen via 

onderzoek van een ééncellig organisme, zoals bv. het pantoffeldiertje (zie hiervoor). Deze diertjes bestaan namelijk uit 1 cel, groeien, kunnen 

bewegen en reageren op prikkels, …. 

Systeem: verschillende organismen uit dezelfde of uit een andere leefomgeving.  

In het voorgaande hebben we sterk gefocust op de algemene inwendige bouw van organismen. Nu gaan we de verschillen in zowel 
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uitwendige als inwendige bouw tussen de organismen onder de loep nemen. Zo zal een herbivoor een veel grotere blinde darm hebben dan 

een omnivoor en zullen beiden dan weer een grotere blinde darm hebben dan een carnivoor. Een duidelijke aanpassing van zoogdieren aan 

hun voedingswijze.  

   

 

Ook bij de snavels van vogels, wordt een patroon duidelijk dat de vorm van de snavel bepaald wordt door het type voedsel dat de vogel 

hoofdzakelijk inneemt. De structuur van de snavel is erop gericht zo efficiënt mogelijk een bepaald type voedsel (dat veel voorkomt in de 

omgeving van de vogel) op te nemen. De vorm van de snavel is dus optimaal afgestemd op de voedingswijze.  

blinde darm 

blinde darm 

blinde darm 
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Krokodillen en zeehonden hebben dan weer afsluitbare neusgaten om het ademhalingsstelsel onder water goed te kunnen afsluiten. Op dit 

moment kan ervoor gekozen worden het thema 6: biotoopstudie – ecosystemen op dit thema te laten volgen. Belangrijk is in ieder geval dat 

zowel hier als in thema 6 aandacht wordt besteed aan de oorzaken van deze aanpassingen. (zie paragraaf hieronder, ook terug te vinden bij 

thema 6). 

Oorzaken  

Dat de vraag zich stelt hoe het komt dat organismen zo goed zijn aangepast aan hun levenswijze, is evident. Hoewel niet expliciet vermeld in 

het leerplan, is het zeker aan te bevelen hierbij stil te staan. Een eerste stap naar een antwoord hierop is vaststellen dat er zelfs binnen een 

populatie van éénzelfde soort, een grote variatie in kenmerken kan optreden.  

Als er bepaalde overerfbare kenmerken zijn die het organisme een grotere kans bieden op overleven en op reproduceren, is er een zekere 

kans dat die kenmerken worden doorgegeven naar de volgende generatie, waardoor die ook een grotere kans hebben op overleven en 

reproduceren vergeleken met die individuen die die kenmerken niet hebben. Hierdoor zal het aantal individuen/nakomelingen met die 

specifieke kenmerken die een grotere kans bieden op overleven in die omgeving sneller toenemen dan de aantallen zonder die specifieke 

kenmerken. Vermits diegenen mét dan ook nog eens concurreren om de energie en materie met diegenen zonder, wordt het steeds 

moeilijker voor diegenen zonder om te overleven en te reproduceren, waardoor zij uiteindelijk zullen verdwijnen.  
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Beiden zijn voorbeelden van een positieve feedback-lus, waarbij het effect van een wijziging door de interactie met de omgeving 

versterkt wordt. Deze positieve feedback-lus is de natuurlijke selectie, die het overleven van de best aangepaste stimuleert (“survival of the 

fittest”). De spontane variaties gecombineerd met de natuurlijke selectie vormt de basis van de evolutietheorie.  

 

Vaardigheden 

 

  Vragen stellen en argumentatie en kritiek 

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?  

 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. In dit thema is het belangrijk leerlingen vragen te laten stellen en hen ook hun eigen keuzes te laten in 
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vraag stellen, zodat ze hun keuzes kunnen verantwoorden en daaruit de nodige kenmerken afleiden.  

Bij het bepalen van de kenmerken van levende wezens kan gevraagd worden “waarom lln. bepaalde voorbeelden wel of niet bij levende/niet-

levende materie plaatsen”, zodat lln. hun keuzes leren beargumenteren. Je kan echter ook hun keuzes op het eerste zicht onderuit halen 

door gericht vragen te stellen die hun argumenten al dan niet volledig ondermijnen. Bv. “Wanneer ze een plant bij materie plaatsen zou je 

kunnen vragen of planten voortplanten, groeien?“. Laat leerlingen zich ook afvragen hoe ze het antwoord op sommige van deze vragen te 

weten kunnen komen en hoe het komt dat ze bepaalde zaken effectief weten. 

Bij het systeem konijn en mens is het belangrijk de inwendige opbouw van het konijn te vergelijken met deze van de mens. Ook de opbouw 

van de stelsels kan door eenvoudige vragen afgeleid worden. Bv. Dit orgaan (de maag) blijkt verbonden te zijn met de mondholte, waarvoor 

zou het kunnen dienen?” “Wat nemen wij allemaal op via onze mond?”, ….  

Moedig ook vragen aan die verder zouden leiden dan de lijnen uitgezet door het onderwerp of het leerplan. Een vraag als “Waaruit is een cel 

opgebouwd?” of “hoe komt het dat dieren zo goed zijn aangepast aan hun omgeving?” is een zeer mooie vraag, maar kan op dit moment nog 

niet beantwoord worden omdat de leerlingen onvoldoende kennis hebben van de bouwstenen van de materie en genetica. 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. 

 Argumentatie en kritiek 

In dit thema is het vooral belangrijk dat leerlingen hun keuzes kunnen verdedigen met argumenten, argumenten kunnen weerleggen en door 

argumenten hun visie kunnen bijstellen. Zo zullen meerdere leerlingen ééncelligen in eerste instantie mogelijk niet bij levende wezens 

geplaatst hebben, door observaties dat alle levende wezens uit cellen zijn opgebouwd en door observatie van het pantoffeldiertje, kan deze 

visie worden bijgesteld. Probeer ook bij het weerleggen van misconcepties de leerlingen zelf de argumenten die de misconceptie 

ondermijnen te laten aandragen. Ook in de discussie rond de aanpassingen van de dieren aan hun levenswijze zijn goede argumenten van 

cruciaal belang.  

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   
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hun ideeën open stellen voor kritiek (in positieve zin). 

 Onderzoek opzetten en uitvoeren 

Dit thema leent zich vooral om dissecties en microscopisch onderzoek uit te voeren om de bouw en functie van organen, weefsels en cellen 

te onderzoeken. Hierbij is het vooral belangrijk leerlingen goed te leren observeren. Om leerlingen ook alleen de waarnemingen te laten 

tekenen, noteren i.p.v. al een onmiddellijke interpretatie toe te voegen.  

 Modellen opstellen 

Leerlingen schetsen laten maken van planten, dieren, hun inwendige opbouw, hen leren kijken welke onderdelen overal terugkomen, en aan 

de hand daarvan een model opstellen is eveneens een sterke introductie naar modellen opstellen en gebruiken. 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. In dit onderdeel komt slechts één type 

model aan bod, maar op verschillende schalen:  

● Structuurmodellen zoals de modellen m.b.t. bouw van de plant en dieren; 

● Structuurmodellen van organen; 

● Structuurmodellen van cellen.   

 

 

 

  


