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De eindtermen gelden zowel voor de binnen- als de buitenactiviteit. Een aantal eindtermen sluiten hoofdzakelijk
aan bij de buitenactiviteit; deze zijn aangeduid met *.

Vakoverschrijdende eindtermen
Milieueducatie
Milieuzorg
De leerlingen
• kunnen milieu-aspecten op school identificeren en gericht zoeken naar informatie m.b.t. tot omgaan met
middelen, grondstoffen en verbruiksgoederen.
• zijn bereid tot een duurzaam gebruik van grondstoffen, goederen, energie en vervoermiddelen.
• kunnen aan een milieuzorgsysteem op school meewerken en zoeken hierbij naar acties die bijdragen tot
een duurzame oplossing voor een bepaald milieuprobleem.
• kunnen contacten leggen met buitenschoolse milieu-instanties bij het werken aan het milieuzorgsysteem
en sensibiliseren de school voor milieusparend gedrag.
• kunnen omgaan met het gegeven dat een duurzame oplossing voor een milieuprobleem afhangt van
rationele en niet-rationele factoren en niet altijd beantwoordt aan hun verwachtingen.

Natuurzorg *
De leerlingen
• kunnen de specificiteit van en de verscheidenheid binnen een landschappelijk waardevol gebied met een
hoge natuurwaarde beschrijven en bespreken.
• kunnen elementen verzamelen die de kwetsbaarheid van een landschappelijk waardevol gebied met een
hoge natuurwaarde aantonen en anderen sensibiliseren voor natuurbehoud of natuurwaardering.
• voelen de waarde aan van persoonlijke natuurbeleving en het genieten van de natuur en de
landschappen.
• beseffen dat mensen met andere historische, socio-economische of culturele achtergrond de natuur en
een landschap anders kunnen ervaren.
• zijn bereid zich in te zetten om de biodiversiteit en de waarde van een natuurgebied en van een landschap
te behouden.

Leren leren
De leerlingen
• kunnen hun leeropvattingen, leermotieven en leerstijl in vraag stellen en zonodig veranderen.
• kunnen diverse informatiebronnen en -kanalen kritisch kiezen en raadplegen met het oog op te bereiken
doelen.
• kunnen informatie kritisch analyseren en samenvatten.
• kunnen probleemoplossingsstrategieën toepassen en de resultaten evalueren.

* Eindtermen gemarkeerd met dit symbool sluiten hoofdzakelijk aan bij de buitenactiviteit.
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Sociale vaardigheden
• De leerlingen oefenen zich in relatievormen die ze minder goed beheersen, bijvoorbeeld:
- zich als persoon present stellen en respect en waardering uitdrukken voor anderen
- zich dienstvaardig opstellen, om hulp vragen en dankbaarheid tonen
- leiding geven, verantwoordelijkheid nemen en meewerken
- kritiek uiten en zich verdedigen, neen zeggen
- discreet en terughoudend zijn
- ongelijk of onmacht toegeven
• De leerlingen passen belangrijke elementen van overleg en gezamenlijke probleemoplossing toe
bijvoorbeeld:
- zoeken en aanbrengen van argumenten voor en tegen
- voortbouwen op andermans inbreng
- gezamenlijk zoeken naar een probleemoplossingswijze en ze toepassen
- meewerken aan het proces van besluitvorming
- de wijze van samenwerking evalueren
• De leerlingen zijn bereid om samen te denken, te argumenteren en te discussiëren om met anderen een
situatie te verbeteren of een probleem op te lossen.

Vakgebonden eindtermen Natuurwetenschappen /
Gemeenschappelijke eindtermen voor wetenschappen
Onderzoekend leren / leren onderzoeken
Met betrekking tot een concreet wetenschappelijk of toegepast wetenschappelijk probleem, vraagstelling of
fenomeen kunnen de leerlingen
• relevante parameters of gegevens aangeven, hierover informatie opzoeken en deze oordeelkundig
aanwenden.
• een eigen hypothese (bewering, verwachting) formuleren en aangeven hoe deze kan worden onderzocht.
• voorwaarden en omstandigheden die een hypothese (bewering, verwachting) weerleggen of
ondersteunen, herkennen of aangeven.
• ideeën en informatie verzamelen om een hypothese (bewering, verwachting) te testen en te illustreren.
• omstandigheden die een waargenomen effect kunnen beïnvloeden, inschatten.
• aangeven welke factoren een rol kunnen spelen en hoe ze kunnen worden onderzocht.
• resultaten van experimenten en waarnemingen afwegen tegenover de verwachte, rekening houdende met
de omstandigheden die de resultaten kunnen beïnvloeden.
• resultaten van experimenten en waarnemingen verantwoord en bij wijze van hypothese, veralgemenen.
• experimenten of waarnemingen in klassituaties met situaties uit de leefwereld verbinden.
• doelgericht, vanuit een hypothese of verwachting, waarnemen.
• waarnemings- en andere gegevens mondeling en schriftelijk verwoorden en weergeven in tabellen,
grafieken, schema’s of formules.
• alleen of in groep, een opdracht uitvoeren en er een verslag over uitbrengen.
• informatie op elektronische dragers raadplegen en verwerken.
• een fysisch, chemisch of biologisch verschijnsel of proces met behulp van een model voorstellen en uitleggen.
• in het kader van een experiment een meettoestel aflezen.
• samenhangen in schema’s of andere ordeningsmiddelen weergeven.
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Wetenschap en samenleving
De leerlingen kunnen
• het belang van biologie of chemie of fysica in het beroepsleven illustreren.
• natuurwetenschappelijke kennis veilig en milieubewust toepassen bij dagelijkse activiteiten en observaties.

Attitudes
De leerlingen
• zijn gemotiveerd om een eigen mening te verwoorden.
• houden rekening met de mening van anderen.
• zijn bereid om resultaten van zelfstandige opdrachten objectief voor te stellen.
• zijn bereid om samen te werken.
• onderscheiden feiten van meningen of vermoedens.
• beoordelen eigen werk en werk van anderen kritisch en objectief.
• trekken conclusies die ze kunnen verantwoorden.
• hebben aandacht voor het correct en nauwkeurig gebruik van wetenschappelijke terminologie, symbolen,
eenheden en data.
• zijn ingesteld op het veilig en milieubewust uitvoeren van een experiment.
• houden zich aan de instructies en voorschriften bij het uitvoeren van opdrachten.

Vakgebonden eindtermen biologie
Algemene eindtermen biologie
De leerlingen kunnen
• aantonen dat verantwoord handelen van individu en maatschappij noodzakelijk zijn voor het milieu.
Voorbeeld: impact van de gebruikers van het watersysteem op de kwaliteit en kwantiteit van het
oppervlaktewater aantonen.
• De leerlingen kunnen een kritisch oordeel formuleren over de wisselwerking tussen maatschappelijke
ontwikkelingen en het milieu.
Voorbeeld: eutrofiëring door hogere nitraat- en fosfaatinput
• macroscopische en microscopische observaties en metingen uitvoeren in het kader van experimenteel
biologisch onderzoek.*
Voorbeeld: bepaling van de BBI
• biologische samenhangen in schema’s en andere ordeningsmiddelen weergeven. *
Voorbeeld: eutrofiëring als type voorbeeld
• informatie op gedrukte en elektronische dragers raadplegen en verwerken.*
Voorbeeld: VMM- website raadplegen
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Ecologie
Interacties tussen organismen en tussen organismen en hun omgeving *
De leerlingen kunnen
• op het terrein organismen gericht waarnemen, hun habitat beschrijven, eenvoudige voedselketens en een
voedselweb opstellen.*
Voorbeeld: watergebonden organismen determineren en hun relatie met de waterloop begrijpen
• voorbeelden geven van interacties tussen organismen en hun omgeving en van interacties tussen
organismen onderling.*
Voorbeeld: BBI als toepassing van die interacties waterkwaliteit - voorkomen van soorten

Ecosystemen *
De leerlingen kunnen
• het begrip ecosysteem op wetenschappelijk verantwoorde wijze omschrijven en met voorbeelden
illustreren.*
Voorbeeld: BBI
• met voorbeelden illustreren dat micro-organismen uiteenlopende functies vervullen in de natuur.*
Voorbeeld: zelfzuiverend vermogen van water

Mens en milieu
De leerlingen kunnen
• aan de hand van voorbeelden de wisselwerking tussen mens en milieu aantonen en verklaren.
Voorbeeld: eutrofiëring
• het belang van ‘duurzame ontwikkeling’ aantonen.
Voorbeeld: in kader van het thema integraal waterbeheer onontbeerlijke kennis

Vakgebonden eindtermen chemie
Algemene eindtermen
De leerlingen kunnen
• met eenvoudig materiaal volgende technieken veilig uitvoeren: de pH van een oplossing bepalen
eenvoudige chemische reacties uitvoeren.*
Voorbeeld: veldwerk
• chemische informatie in gedrukte bronnen en langs elektronische weg opzoeken en gebruiken. Voorbeeld:
verwerking en informatie i.v.m. veldwerk a.d.h.v. werkbladen, boeken en internet

* Eindtermen gemarkeerd met dit symbool sluiten hoofdzakelijk aan bij de buitenactiviteit.
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Molecuulstructuren en kristalroosters
Basisregels van nomenclatuur
• De leerlingen kunnen in eenvoudige gevallen, aan de hand van een chemische formule, de overeenstemmende stof of het overeenstemmende stofdeeltje benoemen en omgekeerd.
Voorbeeld: veldwerk, productinformatie

Elektrische ladingsverdeling in moleculen
• De leerlingen kunnen voor een watermolecule het verband uitleggen tussen de polariteit enerzijds en anderzijds de ruimtelijke structuur en het verschil in elektronegatieve waarde van de samenstellende atomen.
Voorbeeld: de watermolecule

Wetten van chemische reacties*
De leerlingen kunnen
• de wet van behoud van massa en de wet van behoud van atomen (aard en aantal) toepassen op
chemische processen.*
Voorbeeld: Reactievergelijkingen begrijpen van de uitgevoerde analyses
• op basis van een gegeven formule uit een gegeven massa de stofhoeveelheid in mol berekenen en
omgekeerd.*
Voorbeeld: Waterkwaliteitsbepaling: de verkregen analyseresultaten van bijv.mg NO3/l omrekenen naar de
Vlarem normen in mgN/l

pH-bepaling*
De leerlingen kunnen methoden aangeven om de pH van een oplossing vast te stellen en op basis van deze
pH-waarde de oplossing karakteriseren als zuur, neutraal of basisch.*
Voorbeeld: pH-bepaling van het oppervlaktewater i.k.v. het veldwerk

Vakgebonden eindtermen fysica
De leerlingen kunnen
• de grootteorde van fysische grootheden aangeven.
• de gepaste apparatuur gebruiken om lengte, tijd, massa en temperatuur te meten.
• fysische informatie in gedrukte bronnen en langs elektronische weg opzoeken en verwerken.
Voorbeeld: opzoeken van de massadichtheid van huishoudproducten in de technische fiche

Vakgebonden eindtermen aardrijkskunde
De leerlingen kunnen
• op een eenvoudige manier de natuurlijke en menselijke oorzaken van milieuproblemen in een gebied verklaren
en er de gevolgen voor mens, natuur en milieu uit afleiden.
Voorbeeld: verband tussen watergebruik in de school en de waterkwailiteit van de waterloop
• verbanden leggen tussen levenswijze, cultuur en leefmilieu.
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Vakgebonden eintdermen wiskunde
De leerlingen
• passen probleemoplossende vaardigheden toe.
• controleren de resultaten op hun betrouwbaarheid.
• gebruiken informatie- en communicatietechnologie om wiskundige informatie te verwerken, berekeningen uit
te voeren of wiskundige problemen te onderzoeken.
• gebruiken kennis, inzicht en vaardigheden die ze verwerven in wiskunde bij het verkennen, vertolken en
verklaren van problemen uit de realiteit.
• kunnen voorbeelden geven van reële problemen die m.b.v. wiskunde kunnen worden opgelost.
• ervaren dat gegevens uit een probleemstelling toegankelijker worden door ze doelmatig weer te geven in een
geschikte wiskundige representatie of model.
• ontwikkelen zelfregulatie: het oriënteren op de probleemstelling, het plannen, het uitvoeren en het bewaken
van het oplossingsproces.
• ontwikkelen zelfvertrouwen door succeservaring bij het oplossen van wiskundige problemen.
• ontwikkelen bij het aanpakken van problemen zelfstandigheid en doorzettingsvermogen.
• werken samen met anderen om de eigen mogelijkheden te vergroten.

Technisch-technologische vorming
• De leerlingen kunnen effecten van techniek op mens en samenleving illustreren en in historisch perspectief
plaatsen (zoals comfort, design, milieu, consumentisme …).
• De leerlingen kunnen kennis en vaardigheden uit verschillende vakgebieden herkennen in technische
realisaties, de eigenheid van het technisch proces (bijvoorbeeld doelbepaling, ontwerpen, uitvoeren,
evalueren) herkennen en omschrijven.
• De leerlingen ontwikkelen een constructief kritische houding ten aanzien van techniek, technische beroepen en
ondernemingen/organisaties.

Project algemene vakken
Functionele taalvaardigheid
• De leerlingen kunnen informatief luisteren en lezen.
• De leerlingen kunnen luisteren in interactie met anderen.
• De leerlingen zijn mondeling assertief: ze kunnen informatie inwinnen, samenvatten en meedelen.

Functionele rekenvaardigheid
De leerlingen
• kunnen de regel van drieën functioneel toepassen.
• kunnen het begrip percent functioneel gebruiken.
• kunnen grootheden schatten, meten en berekenen in functionele situaties.
• verwerven wiskundige denkmethoden (o.a. ordenen, schematiseren, structureren) om probleemoplossend
te redeneren en problemen uit het dagelijkse leven op te lossen.
• kunnen een schematische voorstelling lezen en interpreteren.
• kunnen elektronische hulpmiddelen gebruiken om berekeningen uit te voeren.
• zijn ingesteld op het inschatten van de grootteorde van resultaten, het controleren van bewerkingen en
resultaten, het vergelijken van oplossingen.
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Functionele informatieverwerving en - verwerking
De leerlingen kunnen
• onder begeleiding relevante en voor hen toegankelijke informatie in herkenbare concrete situaties vinden,
selecteren en gebruiken.
• informatie uit uiteenlopend voor hen bestemd tekstmateriaal en voor hen bestemde formulieren begrijpen
en gebruiken.
• onder begeleiding gebruik maken van informatie- en communicatietechnologie.

Organisatiebekwaamheid
De leerlingen kunnen
• individuele opdrachten van beperkte omvang onder begeleiding organiseren, uitvoeren en evalueren.
• bij groepsopdrachten onder begeleiding: overleggen en actief deelnemen, instructies uitvoeren reflecteren.
• hulp inroepen.

Tijd- en ruimtebewustzijn
De leerlingen
• kunnen in hun eigen regio de belangrijkste maatschappelijke voorzieningen situeren.
• respecteren het leefmilieu.

Nederlands
• De leerlingen kunnen op structurerend niveau tekstsoorten schrijven bestemd voor een bekende volwassene.
Het betreft tekstsoorten zoals agenda en planning; verslagen; notities tijdens een les; samenvattingen en
schema’s van studieteksten.
• De leerlingen kunnen bij de planning en uitvoering van en bij de refl ectie op de schrijftaken:
- hun schrijfdoel(en) bepalen
- hun voorkennis inzetten
- gericht informatie zoeken, ordenen en verwerken
- een logische tekstopbouw creëren met aandacht voor inhoudelijke en functionele relaties
- eigen tekst reviseren
- gebruik maken van informatie- en communicatietechnologie
• De leerlingen kunnen een schrijfstrategie kiezen naar gelang van schrijfdoel en tekstsoort en ze toepassen.
• De leerlingen zijn binnen de gepaste situaties bereid om:
- te schrijven
- schriftelijk informatie te verstrekken
- te reflecteren op hun eigen schrijfproces en op inhoud en vorm van hun schrijfproduct
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