
 

PTO Biologie             Leerweg: Basis               Leerjaar: 2 

Periode Eindtermen/deeltaken: wat moet je 
kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma;  

wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm, -duur (en evt. 
toetscode) 

Herkansing 
Ja/Nee? 

Weging 

Periode 1 • Je leert over eetgewoonten en 
voedingsstoffen en over hoe je 
gezond eten kiest. 

• Je leert wat en hoeveel je moet eten 
om voldoende energie te krijgen. 

• Je leert welke voedingsstoffen je 
nodig hebt om te groeien en om 
gezond te blijven. 

• Je leert hoe je voedsel wordt verteerd 
en welke organen hiervoor nodig zijn. 

7. Eten 
- 7.1 Gezond eten 
- 7.2 Energie 
- 7.3 Bouwen en beschermen 
- 7.4 Voedsel verteren 

Schriftelijk 
50 minuten  
Bi-b201 

Ja 2x 

Periode 1 • Je leert welke organen, cellen en 
orgaanstelsels je hebt en hoe spieren 
aan energie komen. 

• Je leert hoe je ademhaalt, hoe 
zuurstof in je bloed komt en waarom 
je door je neus moet ademen. 
 

8. Je lichaam werkt 
- 8.1 Het werkt 
- 8.2 Je ademt 

 

Schriftelijk 
50 minuten 
Bi-b202 

nee 1x 

Periode 1 • Je leert hoe je bloed stoffen vervoert 
en welke soorten bloedvaten je hebt. 

• Je leert hoe het bloed door je lichaam 
stroomt en hoe je hart werkt. 

8. Je lichaam werkt  
   - 8.3 Je bloed vervoert 
   - 8.4 Je bloedsomloop 

Schriftelijk 
50 minuten 
Bi-b203 

nee 1x 

Periode 2 • Je leert wat een gezonde leefstijl is en 
wat de effecten van alcohol drinken, 
roken en het gebruik van drugs zijn. 

• Je leert hoe je genoeg van alle 
benodigde stoffen in je bloed hebt en 
welke organen afvalstoffen uit je 
lichaam verwijderen. 

9. Gezondheid 
- 9.1 Ongezond 
- 9.2 Goed geregeld 
- 9.3 Je huid 
- 9.4 Ziek 

Toetsweek P2 
Schriftelijk 
50 minuten 
Bi-b204 

Ja 2x 



• Je leert hoe je huid gebouwd is en 
wat de taken van je huid zijn. 

• Je leert hoe huidkanker kan ontstaan 
en hoe wondjes dichtgaan. 

• Je leert waardoor je ziek en weer 
beter wordt. 

• Je leert waarom je wordt ingeënt. 
Periode 
2/3 

• Je leert waardoor je ziek en weer 
beter wordt. 

• Je leert een verslag schrijven. 
• Je leert het ziekteverloop, 

verschijnselen en herstel van een 
specifieke ziekten. 

 

Verslag gezondheid Praktische opdracht  
Bi-b205 

nee 1x 

Periode 3 • Je leert hoe je groeit en verandert 
tijdens je leven. 

• Je leert hoe en waardoor je lichaam 
verandert in de puberteit. 

• Je leert over verschillende relaties 
tussen mensen en wat 
geslachtsgemeenschap is. 

• Je leert wat soa’s zijn, wat je eraan 
kunt doen en hoe je ze kunt 
voorkomen. 

10. Je verandert 
- 10.1 Opgroeien 
- 10.2 Puberteit 
- 10.3 Relaties 
- 10.4 Ziek van de liefde 

Schriftelijk 
50 minuten 
Bi-b206 

Ja 2x 

Periode 3 • Je leert hoe voortplantingsorganen 
gebouwd zijn van een man. 

• Je leert hoe voortplantingsorganen 
gebouwd zijn van een vrouw en hoe 
de menstruatiecyclus gaat. 

• Je leert over het ontstaan van een 
baby en over voorbehoedsmiddelen. 

• Je leert hoe bij een zwangerschap het 
kindje groeit en hoe het wordt 
geboren. 

11. Voortplanting 
- 11.1 Man 
- 11.2 Vrouw 
- 11.3 Zwanger worden 
- 11.4 Zwangerschap 
- 11.5 Je lijkt op… 

Toetsweek P3 
Schriftelijk 
50 minuten 
Bi-b207 

Ja 2x 



• Je leert waardoor je op je ouders lijkt 
en hoe eigenschappen worden 
doorgegeven. 

Periode 4 • Je leert hoe je aan zoogdieren kunt 
zien wat ze eten en hoe planten aan 
voedsel komen. 

• Je leert hoe planten en dieren 
voorkomen dat ze opgegeten 
worden. 

• Je leert hoe insecten, vissen en 
planten ademhalen. 

• Je leert hoe dieren stoffen in hun 
lichaam vervoeren en hoe bij planten 
stoffen op de juiste plek komen. 

• Je leert hoe dieren zijn aangepast aan 
warmte of kou. 

• Je leert hoe planten droogte 
overleven. 

12. Dieren en planten 
- 12.1 Eten 
- 12.2 Ademhalen 
- 12.3 Vervoer 
- 12.4 Kou en hitte 

 

Schriftelijk 
50 minuten 
Bi-b208 

Ja 2x 

Periode 4  • Je leert hoe je gedrag je omgeving 
beïnvloedt en hoe belangrijk 
kringlopen zijn. 

• Je leert hoe voedselproductie je 
omgeving beïnvloedt. 

• Je leert wat afval en luchtvervuiling is 
en hoe we daarmee omgaan. 

• Je leert hoe je rekening kunt houden 
met het milieu. 

 

13. Duurzaam Leven  
- 13.1 Je invloed op aarde 
- 13.2 Voedsel produceren 
- 13.3 Vervuiling 
- 13.4 Duurzaam kiezen 

Toetsweek P4 
Schriftelijk 
50 minuten 
Bi-b209 

Ja 2x  

Periode 4 • Je leert organismes te determineren.  
• Je werkt met verschillende manieren 

om te controleren wat de kwaliteit is 
van de leefomgeving/biotoop. 

• Je leert hoe je van een onderzoek een 
verslag moet schrijven 

Practicum Slootkwaliteit  Praktische opdracht 
N.V.T. 
Bi-b210 

Nee 1x 



Berekening cijfer schoolexamen:  ((SE<code> x <weging>) + (SE<code> x <weging>)/ <weging totaal>  = cijfer SE vak 

 

  



PTO Biologie             Leerweg: Kader               Leerjaar: 2 

Periode Eindtermen/deeltaken: wat moet je kennen 
en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma;  

wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm, -duur (en evt. 
toetscode) 

Herkansing 
Ja/Nee? 

Weging 

Periode 1 • Je leert over eetgewoonten en 
voedingsstoffen en over hoe je gezond 
eten kiest. 

• Je leert wat en hoeveel je moet eten 
om voldoende energie te krijgen. 

• Je leert welke voedingsstoffen je nodig 
hebt om te groeien en om gezond te 
blijven. 

• Je leert hoe je voedsel wordt verteerd 
en welke organen hiervoor nodig zijn. 

7. Eten 
- 7.1 Gezond eten 
- 7.2 Energie 
- 7.3 Bouwen en beschermen 
- 7.4 Voedsel verteren 

Schriftelijk 
50 minuten  
Bi-k201 

Ja 2x 

Periode 1 • Je leert welke organen, cellen en 
orgaanstelsels je hebt en hoe spieren 
aan energie komen. 

• Je leert hoe je ademhaalt, hoe zuurstof 
in je bloed komt en waarom je door je 
neus moet ademen. 
 

8. Je lichaam werkt 
- 8.1 Het werkt 
- 8.2 Je ademt 

 

Schriftelijk 
50 minuten 
Bi-k202 

Ja 1x 

 • Je leert hoe je bloed stoffen vervoert 
en welke soorten bloedvaten je hebt. 

• Je leert hoe het bloed door je lichaam 
stroomt en hoe je hart werkt. 

8. Je lichaam werkt  
   - 8.3 Je bloed vervoert 
   - 8.4 Je bloedsomloop 

Schriftelijk 
50 minuten 
Bi-k203 

Ja 1x 

Periode 2 • Je leert wat een gezonde leefstijl is en 
wat de effecten van alcohol drinken, 
roken en het gebruik van drugs zijn. 

• Je leert hoe je genoeg van alle 
benodigde stoffen in je bloed hebt en 
welke organen afvalstoffen uit je 
lichaam verwijderen. 

• Je leert hoe je huid gebouwd is en wat 
de taken van je huid zijn. 

9. Gezondheid 
- 9.1 Ongezond 
- 9.2 Goed geregeld 
- 9.3 Je huid 
- 9.4 Ziek 

Toetsweek P2 
Schriftelijk 
50 minuten 
Bi-k204 

Ja 2x 



• Je leert hoe huidkanker kan ontstaan 
en hoe wondjes dichtgaan. 

• Je leert waardoor je ziek en weer beter 
wordt. 

• Je leert waarom je wordt ingeënt. 
Periode 
2/3 

• Je leert waardoor je ziek en weer beter 
wordt. 

• Je leert een verslag schrijven. 
• Je leert het ziekteverloop, 

verschijnselen en herstel van een 
specifieke ziekten. 

 

Verslag gezondheid Schriftelijk 
50 minuten 
Bi-k205 

Ja  2x 

Periode 3 • Je leert hoe je groeit en verandert 
tijdens je leven. 

• Je leert hoe en waardoor je lichaam 
verandert in de puberteit. 

• Je leert over verschillende relaties 
tussen mensen en wat 
geslachtsgemeenschap is. 

• Je leert wat soa’s zijn, wat je eraan kunt 
doen en hoe je ze kunt voorkomen. 

10. Je verandert 
- 10.1 Opgroeien 
- 10.2 Puberteit 
- 10.3 Relaties 
- 10.4 Ziek van de liefde 

Schriftelijk 
50 minuten 
Bi-k206 

Ja 2x 

Periode 3 • Je leert hoe voortplantingsorganen 
gebouwd zijn van een man. 

• Je leert hoe voortplantingsorganen 
gebouwd zijn van een vrouw en hoe de 
menstruatiecyclus gaat. 

• Je leert over het ontstaan van een baby 
en over voorbehoedsmiddelen. 

• Je leert hoe bij een zwangerschap het 
kindje groeit en hoe het wordt 
geboren. 

• Je leert waardoor je op je ouders lijkt 
en hoe eigenschappen worden 
doorgegeven. 

11. Voortplanting 
- 11.1 Man en vrouw 
- 11.2 Bevruchting 
- 11.3 Zwangerschap 
- 11.4 Je lijkt op… 

Schriftelijk 
50 minuten 
Bi-k207 

Ja 2x 



Periode 4 • Je leert hoe je aan zoogdieren kunt zien 
wat ze eten en hoe planten aan voedsel 
komen. 

• Je leert hoe planten en dieren 
voorkomen dat ze opgegeten worden. 

• Je leert hoe insecten, vissen en planten 
ademhalen. 

• Je leert hoe dieren stoffen in hun 
lichaam vervoeren en hoe bij planten 
stoffen op de juiste plek komen. 

• Je leert hoe dieren zijn aangepast aan 
warmte of kou. 

• Je leert hoe planten droogte overleven. 

12. Dieren en planten 
- 12.1 Eten 
- 12.2 Ademhalen 
- 12.3 Vervoer 
- 12.4 Kou en hitte 

 

Schriftelijk 
50 minuten 
Bi-k208 

Ja 2x 

Periode 4  • Je leert hoe je gedrag je omgeving 
beïnvloedt en hoe belangrijk kringlopen 
zijn. 

• Je leert hoe voedselproductie je 
omgeving beïnvloedt. 

• Je leert wat afval en luchtvervuiling is 
en hoe we daarmee omgaan. 

• Je leert hoe je rekening kunt houden 
met het milieu. 

 

13. Duurzaam Leven  
- 13.1 Je invloed op aarde 
- 13.2 Voedsel produceren 
- 13.3 Vervuiling 
- 13.4 Duurzaam kiezen 

Toetsweek P4 
Schriftelijk 
50 minuten 
Bi-k209 

Ja 2x  

Periode 4 • Je leert organismes te determineren.  
• Je werkt met verschillende manieren 

om te controleren wat de kwaliteit is 
van de leefomgeving/biotoop. 

• Je leert hoe je van een onderzoek een 
verslag moet schrijven 

Practicum Slootkwaliteit  Praktische opdracht 
N.V.T. 
Bi-k210 

Nee 1x 

Berekening cijfer schoolexamen:  ((SE<code> x <weging>) + (SE<code> x <weging>)/ <weging totaal>  = cijfer SE vak 

 

 

 



PTO Biologie             Leerweg: TL              Leerjaar: 2 

Periode Eindtermen/deeltaken: wat moet je 
kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma;  

wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm, -duur (en evt. 
toetscode) 

Herkansing 
Ja/Nee? 

Weging 

Periode 1 • Je leert over eetgewoonten en 
voedingsstoffen en over hoe je 
gezond eten kiest. 

• Je leert wat en hoeveel je moet eten 
om voldoende energie te krijgen. 

• Je leert welke voedingsstoffen je 
nodig hebt om te groeien en om 
gezond te blijven. 

• Je leert hoe je voedsel wordt verteerd 
en welke organen hiervoor nodig zijn. 

7. Eten 
- 7.1 Gezond eten 
- 7.2 Energie 
- 7.3 Bouwen en beschermen 
- 7.4 Voedsel verteren 

Schriftelijk 
50 minuten  
Bi-t201 

Ja 2x 

Periode 1 • Je leert welke organen, cellen en 
orgaanstelsels je hebt en hoe spieren 
aan energie komen. 

• Je leert hoe je ademhaalt, hoe 
zuurstof in je bloed komt en waarom 
je door je neus moet ademen. 
 

8. Je lichaam werkt 
- 8.1 Het werkt 
- 8.2 Je ademt 

 

Schriftelijk 
50 minuten 
Bi-t202 

Ja 1x 

 • Je leert hoe je bloed stoffen vervoert 
en welke soorten bloedvaten je hebt. 

• Je leert hoe het bloed door je lichaam 
stroomt en hoe je hart werkt. 

8. Je lichaam werkt  
   - 8.3 Je bloed vervoert 
   - 8.4 Je bloedsomloop 

Schriftelijk 
50 minuten 
Bi-t203 

Ja 1x 

Periode 2 • Je leert waardoor je ziek en weer 
beter wordt. 

• Je leert een verslag schrijven. 
• Je leert het ziekteverloop, 

verschijnselen en herstel van een 
specifieke ziekten. 

 

Verslag gezondheid Praktische opdracht 
N.V.T. 
Bi-t204 

Nee 1x 



Periode 2 • Je leert wat een gezonde leefstijl is en 
wat de effecten van alcohol drinken, 
roken en het gebruik van drugs zijn. 

• Je leert hoe je genoeg van alle 
benodigde stoffen in je bloed hebt en 
welke organen afvalstoffen uit je 
lichaam verwijderen. 

• Je leert hoe je huid gebouwd is en 
wat de taken van je huid zijn. 

• Je leert hoe huidkanker kan ontstaan 
en hoe wondjes dichtgaan. 

• Je leert waardoor je ziek en weer 
beter wordt. 

• Je leert waarom je wordt ingeënt. 

9. Gezondheid 
- 9.1 Ongezond 
- 9.2 Goed geregeld 
- 9.3 Je huid 
- 9.4 Ziek 

Schriftelijk 
50 minuten 
Bi-t205 

Ja 2x 

Periode 3 • Je leert hoe je groeit en verandert 
tijdens je leven. 

• Je leert hoe en waardoor je lichaam 
verandert in de puberteit. 

• Je leert over verschillende relaties 
tussen mensen en wat 
geslachtsgemeenschap is. 

• Je leert wat soa’s zijn, wat je eraan 
kunt doen en hoe je ze kunt 
voorkomen. 

10. Je verandert 
- 10.1 Opgroeien 
- 10.2 Puberteit 
- 10.3 Relaties 
- 10.4 Ziek van de liefde 

Schriftelijk 
50 minuten 
Bi-t206 

Ja 2x 

Periode 3 • Je leert hoe voortplantingsorganen 
gebouwd zijn van een man. 

• Je leert hoe voortplantingsorganen 
gebouwd zijn van een vrouw en hoe 
de menstruatiecyclus gaat. 

• Je leert over het ontstaan van een 
baby en over voorbehoedsmiddelen. 

• Je leert hoe bij een zwangerschap het 
kindje groeit en hoe het wordt 
geboren. 

11. Voortplanting 
- 11.1 Man en vrouw 
- 11.2 Bevruchting 
- 11.3 Zwangerschap 
- 11.4 Je lijkt op… 

Schriftelijk 
50 minuten 
Bi-t207 

Ja 2x 



• Je leert waardoor je op je ouders lijkt 
en hoe eigenschappen worden 
doorgegeven. 

Periode 4 • Je leert hoe je aan zoogdieren kunt 
zien wat ze eten en hoe planten aan 
voedsel komen. 

• Je leert hoe planten en dieren 
voorkomen dat ze opgegeten 
worden. 

• Je leert hoe insecten, vissen en 
planten ademhalen. 

• Je leert hoe dieren stoffen in hun 
lichaam vervoeren en hoe bij planten 
stoffen op de juiste plek komen. 

• Je leert hoe dieren zijn aangepast aan 
warmte of kou. 

• Je leert hoe planten droogte 
overleven. 

12. Dieren en planten 
- 12.1 Eten 
- 12.2 Ademhalen 
- 12.3 Vervoer 
- 12.4 Kou en hitte 

 

Schriftelijk 
50 minuten 
Bi-t208 

Ja 2x 

Periode 4  • Je leert hoe je gedrag je omgeving 
beïnvloedt en hoe belangrijk 
kringlopen zijn. 

• Je leert hoe voedselproductie je 
omgeving beïnvloedt. 

• Je leert wat afval en luchtvervuiling is 
en hoe we daarmee omgaan. 

• Je leert hoe je rekening kunt houden 
met het milieu. 

 

13. Duurzaam Leven  
- 13.1 Je invloed op aarde 
- 13.2 Voedsel produceren 
- 13.3 Vervuiling 
- 13.4 Duurzaam kiezen 

Toetsweek P4 
Schriftelijk 
50 minuten 
Bi-t209 

Ja 2x  

Periode 4 • Je leert organismes te determineren.  
• Je werkt met verschillende manieren 

om te controleren wat de kwaliteit is 
van de leefomgeving/biotoop. 

• Je leert hoe je van een onderzoek een 
verslag moet schrijven 

Practicum Slootkwaliteit  Praktische opdracht 
N.V.T. 
Bi-t210 

Nee 1x 

Berekening cijfer schoolexamen:  ((SE<code> x <weging>) + (SE<code> x <weging>)/ <weging totaal>  = cijfer SE vak 



 

 

 


