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INLEIDING 
 
 
 
De conferentie naar aanleiding van de peiling Biologie in de A-stroom van de eerste graad 
secundair onderwijs is een stap in een proces van kwaliteitsborging en –verbetering. We willen 
immers de resultaten van de peiling aangrijpen om het gesprek over het onderwijs m.b.t. 
natuurwetenschappen in de eerste graad aan te gaan. Wat zijn sterke punten? Wat kan beter? 
 
In deze conferentiemap worden een aantal bevindingen gebundeld die als insteek voor de 
conferentie zijn bedoeld.  
 
In deel I presenteren we de belangrijkste bevindingen uit de peiling en toetsen we de resultaten 
van deze peiling aan een aantal andere onderzoeksgegevens. Op die manier proberen we 
bijkomende referentiegegevens aan te reiken om de eigen resultaten te interpreteren.  
 
In deel II brengen we een synthese van de reacties uit de consultatieronde. Via diverse kanalen 
werd in de loop van juni 2007 immers een oproep gelanceerd. Het was een uitnodiging aan een 
zeer ruim publiek om te antwoorden op een aantal vragen over de resultaten. De resultaten 
waren ondertussen via een brochure en via de webstek van de entiteit Curriculum bekend 
gemaakt. De consultatievragen peilen naar opinies en naar suggesties voor verbeteracties. De 
opbrengst van deze consultatieronde vatten we samen in deze conferentiemap. 
 
In deel III tenslotte reiken we een aantal elementen aan voor het debat. Het is een selectie van 
thema’s die ons zijn opgevallen in de onderzoeksgegevens en in de reacties uit de 
consultatieronde. 
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DEEL I : ONDERZOEKSGEGEVENS 
 
In deel I van deze bundel presenteren we een aantal onderzoeksgegevens die de Vlaamse 
peilingresultaten in een ruimer perspectief plaatsen. We gingen daarvoor op zoek naar 
onderzoeksmateriaal dat voldoende herkenbaar en relevant is voor de Vlaamse context. 
Vergelijkbaar buitenlands onderzoek is echter schaars en enkel het TIMSS-onderzoek – en in 
mindere mate het PISA onderzoek - komen hiervoor in aanmerking. Het zijn twee internationaal 
vergelijkende onderzoeken waaraan Vlaanderen in het verleden heeft deelgenomen. 
 
In de eerste twee paragrafen beschrijven we de Vlaamse peiling en het TIMSS-onderzoek op 
dezelfde punten zodat gelijkenissen en verschillen duidelijker worden. Na een korte situering 
van het onderzoek in zijn context beschrijven we telkens de doelstelling, het instrumentarium, 
de steekproef en de belangrijkste resultaten. Deze informatie stelt de lezer in staat om de 
mogelijkheden en de grenzen van de onderzoeken beter in te schatten.  
 
In een derde paragraaf gaan we een stap verder en proberen we een koppeling te maken tussen 
een aantal onderzoeksgegevens. Onze centrale uitgangsvraag is immers: worden de resultaten 
van onze Vlaamse peiling bevestigd of genuanceerd door ander onderzoek? Er zal blijken dat 
deze koppeling niet altijd voor de hand ligt. Elk onderzoek werkt immers met andere 
conceptuele kaders, toetsopgaven en vaardigheidsschalen. Resultaten kunnen dus niet zomaar 
vergeleken worden. Rekening houdend met deze beperkingen, hebben we toch een eerste 
oefening gemaakt en zijn we telkens gaan kijken wat ander onderzoek zegt over aspecten die 
ons waren opgevallen in de peilingresultaten. Op die manier willen we een bijdrage leveren in de 
opbouw van evidentie als basis voor mogelijke acties. 
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1 DE PEILING BIOLOGIE 2006 
 

VLAANDEREN 
 
PEILING BIOLOGIE in de eerste graad secundair onderwijs (A-stroom) 
2006 
 
1.1 Situering 
 

Sinds 2002 worden in opdracht van de Vlaamse minister van onderwijs en vorming periodieke 
peilingonderzoeken afgenomen. In Vlaanderen focussen peilingen uitsluitend op de beheersing 
van de eindtermen en ontwikkelingsdoelen in het gewoon onderwijs. Daarom worden peilingen 
altijd uitgevoerd op het einde van een onderwijsniveau (bv. het einde van de eerste graad van 
het secundair). Sinds oktober 2006 heeft de Vlaamse regering een overeenkomst met een 
onderzoeksteam van de KULeuven voor de ontwikkeling, afname, analyse en rapportering van de 
Vlaamse peilingen. Via deze overeenkomst bouwt de overheid het systeem van onderwijs-
peilingen ook verder uit door peilingen te herhalen, door de frequentie van peilingen te 
verhogen (naar minimum 2 per schooljaar), door te werken met een rijke variatie aan toetsen 
voor eindtermen en ontwikkelingsdoelen uit verschillende leergebieden, vakken, leergebied- en 
vakoverschrijdende thema’s. Er zullen peilingen worden afgenomen op het einde van het 
basisonderwijs en op het einde van de verschillende graden van het secundair onderwijs.  
 

In mei 2005 vond de tweede peiling in de A-stroom van de eerste graad secundair onderwijs 
plaats. Toen werden bij leerlingen van het tweede leerjaar A schriftelijke toetsen en praktische 
proeven afgenomen over biologie. Omdat alle eindtermen essentieel zijn, mogen peilingen niet 
enkel gericht zijn op makkelijk te toetsen weetjes. De onderzoekers hebben daarom de opdracht 
om ook te investeren in de ontwikkeling en afname van praktische proeven voor bepaalde 
vaardigheden (bv. waarnemings- en onderzoeksvaardigheden). De B-stroom was bij deze peiling 
niet betrokken: voor de leerlingen van het beroepsvoorbereidend leerjaar worden afzonderlijke 
peilingtoetsen ontworpen. 
 
1.2 Doelstelling 
 

Om de onderwijskwaliteit in heel Vlaanderen te evalueren, te bewaken en te verbeteren, wil de 
overheid op landelijk niveau, dus op het niveau van het onderwijssysteem, weten in welke mate 
de leerlingen de eindtermen en ontwikkelingsdoelen ook daadwerkelijk bereiken. Daarom moet 
de overheid beschikken over betrouwbare landelijke prestatiegegevens van leerlingen. 
Onderwijspeilingen moeten een objectief en betrouwbaar antwoord geven op vragen als:  
 

• Hebben onze leerlingen op het einde van een bepaald onderwijsniveau bepaalde 
eindtermen of ontwikkelingsdoelen onder de knie? 

• Welke eindtermen zitten goed? 
• Met welke eindtermen hebben leerlingen het moeilijk? 

 

Deze gegevens kunnen sterke en zwakke punten van ons onderwijsaanbod in beeld brengen.  
 

De overheid wil via de peilingen niet alleen nagaan of het Vlaams onderwijssysteem ervoor zorgt 
dat voldoende leerlingen de eindtermen beheersen. Ze laat daarnaast ook onderzoeken of er 
systematische verschillen zijn in het percentage leerlingen dat de eindtermen haalt. Centrale 
vragen hierbij zijn: 
 

• Presteren alle leerlingen even goed? 
• In welke mate hangen eventuele prestatieverschillen samen met bepaalde school-, klas- 

of leerlingkenmerken.  
 

Om de evoluties in de tijd in beeld te brengen en eventuele beleidseffecten te kunnen meten, is 
het belangrijk peilingen periodiek te herhalen. 
 
1.3 Instrumentarium 
 

Het peilingonderzoek voor biologie werd uitgevoerd door een multidisciplinair team van biologen 
en methodologen. Voor de ontwikkeling van de toetsopgaven werden ook mensen uit de 
onderwijspraktijk als projectmedewerker ingeschakeld. Concreet ging het bij deze peiling om 
een leerkracht biologie uit de eerste graad van het secundair onderwijs, een leerkracht biologie 
uit de derde graad van het secundair onderwijs en een licentiate biologie met aggregatie. 
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Bovendien werd nauw samengewerkt met het onderzoeksteam dat instond voor de constructie 
van het peilinginstrument domein natuur uit het leergebied wereldoriëntatie voor het 
basisonderwijs. 
 
In diverse fasen van het peilingonderzoek werd bovendien regelmatig een beroep gedaan op 
diverse deskundigen uit de onderwijspraktijk (leerkrachten van de eerste graad, pedagogisch 
begeleiders, leerplanmakers, inspecteurs, …). 
 
1.3.1 De toetsmatrijs 
 

De ontwikkeling van een toetsmatrijs is een essentiële stap voor de constructie van het 
uiteindelijke peilinginstrument. De toetsmatrijs is gebaseerd op een inhoudelijke analyse van de 
eindtermen. Ze geeft aan welke leerinhouden in de eindtermen aan de orde zijn en over welke 
cognitieve vaardigheden de leerlingen moeten beschikken om de eindtermen te halen. De 
toetsmatrijs vormt de blauwdruk van de te ontwikkelen toetsen. De toetsopgaven moeten 
immers zo goed mogelijk de verschillende aspecten van de eindtermen weerspiegelen. Voor het 
classificeren van de eindtermen biologie werd een toetsmatrijs (tabel 1) geconstrueerd met twee 
dimensies: de inhoud en het verwerkingsniveau.  
 

Tabel 1. Toetsmatrijs peiling biologiewereldoriëntatie domein natuur 

Verwerkingsniveau Inhoud 

Cognitief verwerkingsniveau Praktische 
vaardigheden 

Inhouds-
categorie 

Deelcategorie Kennen Begrijpen Toepassen Onderzoeks-
vaardigheden 

Basis van 
het leven 

/  
 
ET 3b 
 

ET 1 
ET 2a,b 
ET 3a,b 
 

 
ET 2b 
ET 3b 
ET 20 

Bouw en 
werking,  

ET 8 
ET 9a,b,c 
ET 12a 

ET 8 
ET 9a,b,c 
ET 12a 

 
 
 
ET 20 

Voortplanting en 
seksualiteit 

ET 4 
ET 5c,d 
ET 6a,b 
ET 7 

 
ET 5a,b,c,d 
ET 6a,b 
ET 7 
 
ET 21 

 
ET 5d 
 
 
ET 20 

Menselijk 
lichaam 

Gezondheidszorg ET 10a,b,c 
ET 11 
ET 12b 
 

ET 10a,b,c 
ET 11 
ET 12b 
 
ET 21 

 
 
 
ET 20 

Organismen  
ET 14a 
ET 15 a,b 
 

ET 13 
ET 14a 
ET 15a,b 

ET 13 
 
 
ET 20 

Ecosystemen  
ET 16 

ET 14b 
ET 16 
ET 17 
ET 18 
 
ET 21 

ET 14b 
ET 16 
ET 17 
 
ET 20 
ET 21 

Natuur 
rondom 
ons 

Milieuzorg ET 19 ET 19 
 
ET 21 

ET 19 
ET 20 
ET 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ET 13 
ET 21 
ET 22 
ET 23 

De letters a, b, c, d verwijzen naar onderdelen in de eindterm. Zo verwijst de letter a naar het eerste deel van een 
bepaalde eindterm en de letter d naar het laatste deel. 
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Inhoudelijke dimensie 
 
De eindtermen werden ingedeeld volgens het inhoudelijke domein dat aan bod komt in de 
eindtermomschrijving. De onderzoekers kwamen tot drie grote inhoudscategorieën, namelijk 
basis van het leven, menselijk lichaam en natuur rondom ons. Binnen de categorie over het 
menselijk lichaam werd een verdere opsplitsing gemaakt in ‘bouw en werking’, ‘voortplanting en 
seksualiteit’, en ‘gezondheidszorg’. De categorie ‘natuur rondom ons’ werd verder opgedeeld in 
‘organismen’, ‘ecosystemen’ en ‘milieuzorg’. 
 
De eindtermen die handelen over onderzoeksvaardigheden werden niet bij een inhoudelijke 
dimensie ondergebracht omdat ze meestal binnen elk domein toepasbaar zijn.  
 
 
Verwerkingsniveau 
 
Bij het vak biologie zijn niet alleen eindtermen opgenomen die eerder als cognitieve doelen zijn 
geformuleerd maar ook een aantal eindtermen waarbij de nadruk ligt op het zelf uitvoeren van 
een praktische activiteit. Dit weerspiegelt zich in de toetsmatrijs waar binnen het 
verwerkingsniveau een cognitief en een eerder praktisch luik zijn voorzien.  
 
Om de diversiteit van de cognitieve verwerkingsniveaus binnen de eindtermen biologie in de 
toetsopgaven aan bod te laten komen, werd met drie cognitieve verwerkingsniveaus gewerkt: 
kennen, begrijpen en toepassen.  
 
• Bij ‘kennen’ ligt het accent op de herinnering van ideeën, leerstof of verschijnselen. 
• ‘Begrijpen’ vereist dat leerlingen een abstract idee kunnen transformeren in concrete 

alledaagse termen om van nut te zijn bij het verdere denkverloop; vereist dat leerlingen 
relaties tussen aangeboden gegevens kunnen zien of dat ze het verloop van bepaalde 
processen kunnen voorspellen. 

• ‘Toepassen’ vereist dat leerlingen bij een nieuw probleem de juiste abstractie toepassen 
zonder dat ze aanwijzingen krijgen over de principes of regels die ze moeten gebruiken. 

 
Uit de verdeling van de eindtermen over de drie verwerkingsniveaus blijkt duidelijk dat de 
eindtermen biologie geen louter feitenonderwijs nastreven. 
 
Onder de praktische vaardigheden vallen de eindtermen over onderzoeksvaardigheden (bv. 
determineren met een determineersleutel, microscopische preparaten maken, relatie leggen 
tussen in een microscoop waargenomen en werkelijke afmetingen, in een biotoop gerichte 
waarnemingen verrichten). Het gaat om vaardigheden die een eigen aanpak vergen qua toetsing. 
Ze zijn immers minder geschikt om te meten via schriftelijke toetsen. Deze eindtermen vereisen 
eerder een bevraging via een praktische opdracht met concreet materiaal en soms zelfs in een 
biotoop. Het onderscheid tussen cognitief verwerkingsniveau en praktische vaardigheden mag 
echter niet strikt geïnterpreteerd worden. Naast het praktische aspect bevatten of impliceren 
deze eindtermen uiteraard ook cognitieve componenten.  
 
Voor de constructie van de praktische proeven werd op basis van een verdere analyse van de 
betrokken vaardigheden een verfijnde toetsmatrijs opgesteld waarin deelvaardigheden van 
waarnemen en onderzoeken worden aangegeven die in de eindtermen aan bod komen (Tabel 2). 
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Tabel 2. Verfijnde toetsmatrijs voor de onderzoeksvaardigheden. 
Inhoud Toetsdoelen Eindtermen 

Specifieke kenmerken waarnemen 13, 22, 23 
Gericht waarnemen 12, 22, 23 
Gelijkenissen en/of verschillen waarnemen 13, 22, 23 
Veranderingen in omstandigheden vaststellen 23 
Kiezen op basis van een opgegeven 
waarnemingscriterium 13, 23 

 

Waarnemen 

Afmeting schatten m.b.v. microscopische waarnemingen 22 
Protocol volgen 13, 22, 23 
Relevante waarnemingen doen voor een onderzoeksvraag 13, 23 
Verband leggen tussen aanwezige kennis en 
waarnemingen 22, 23 

Waarnemingen correct noteren 13, 22, 23 
Waarnemingen terugkoppelen aan de onderzoeksvraag 13, 22, 23 
Eigen werk kritisch beoordelen 22 

 

Onderzoeken 

Biologische factoren meten 23 
Abiotische factoren meten 23 
Microscoop hanteren 22 
Microscopisch preparaat maken 22 

 

Instrumenten 
hanteren 

Werkelijke grootte correleren aan waargenomen grootte 22 
 
1.3.2 De peilinginstrumenten 
 
In elke school was er een externe toetsassistent aanwezig die de toetsafname binnen de school 
coördineerde volgens een uitgewerkt draaiboek en die ook toezag op het correcte verloop van de 
afnames van de schriftelijke toetsen, praktische proeven en vragenlijsten. De leerkrachten 
stonden in voor de schriftelijke toetsafname. Ze werden bijgestaan door een externe 
toetsassistent. Na de schriftelijke toets gingen in de ene helft van de scholen acht leerlingen 
onder begeleiding van de toetsassistent naar een bos in de omgeving van de school. Daar stond 
een boscoördinator in voor de afname van de praktische proeven. In de andere scholen legden 
acht leerlingen de praktische proeven af in het biologielokaal onder leiding van de 
toetsassistent. De meeste toetsassistenten zijn deeltijds werkzaam in het onderwijs of hebben 
een onderwijsloopbaan achter de rug. De boscoördinatoren zijn bosgidsen die zijn opgeleid door 
het Centrum voor Natuur- en milieueducatie. 
 
De schriftelijke toetsen 
 
Op grond van een inhoudsanalyse van de eindtermen werden in totaal zeven schriftelijke toetsen 
ontworpen (Tabel 3). Met het oog op de validiteit werden de opgaven zowel via twee 
pilootstudies als via een kalibratieonderzoek uitgetest bij leerlingen. Bovendien werden ze door 
verschillende mensen uit de onderwijspraktijk beoordeeld onder andere op het vlak van 
relevantie voor de eindtermen, verwerkingsniveau, moeilijkheidsgraad, aanbiedingswijze en 
formulering. De schriftelijke toetsen bestonden vooral uit meerkeuzevragen en een aantal korte 
open antwoordvragen. 
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Tabel 3. Overzicht van getoetste eindtermen ingedeeld in de drie inhoudscategorieën en de 
zeven ontwikkelde toetsen.  

Inhoudscategorie Schriftelijke toets Eindtermen 

Basis van het 
leven 

Basis van het leven ET 1 De leerlingen kunnen de kenmerken van een levend 
wezen verduidelijken. 

ET 2 De leerlingen kunnen illustreren dat een levend wezen als 
een geheel moet worden beschouwd en dat er samenhang 
is tussen de verschillende organisatieniveaus (cel, 
weefsel, orgaan, stelsel, organisme). 

ET 3 De leerlingen kunnen de cel als structurele eenheid van 
levende wezens beschrijven en volgende delen herkennen 
en benoemen: celwand, celmembraan, cytoplasma, 
vacuole, bladgroenkorrel, kern. 

Menselijk lichaam  Bouw en werking ET 8 De leerlingen kunnen het belang van de stofwisseling 
beschrijven voor de instandhouding van het menselijk 
lichaam en verduidelijken dat het opnemen, het 
transport en de verwerking van voedingsstoffen en 
zuurstofgas hierbij een belangrijke rol spelen. 

ET 9 De leerlingen kunnen de bouw en de werking van het 
spijsverteringsstelsel, het ademhalingsstelsel, het bloed, 
de bloedsomloop en het uitscheidingsstelsel bij de mens 
toelichten en hun onderlinge samenhang bespreken. 

ET 12 De leerlingen kunnen elementen geven van de werking 
van het bewegingsapparaat. 

 Seksualiteit en 
voortplanting 

ET 4 De leerlingen kunnen elementen aanhalen voor het feit 
dat alle mensen ondanks hun verscheidenheid tot 
dezelfde soort behoren. 

ET 5 De leerlingen kunnen beschrijven hoe de voortplanting bij 
mensen verloopt, verduidelijken dat via de bevruchting 
erfelijk materiaal van ouders op nakomelingen wordt 
doorgegeven, de geslachtsorganen benoemen en de 
menstruatiecyclus, de zaadlozing, bevruchting, 
zwangerschap en geboorte beschrijven. 

ET 6 De leerlingen kunnen manieren aangeven om de 
voortplanting te regelen en om seksueel overdraagbare 
aandoeningen te voorkomen. 

ET 7 De leerlingen kunnen lichamelijke en sociaal-emotionele 
veranderingen in de puberteit bij jongens en meisjes 
onderkennen. 

 Gezondheidszorg ET 10 De leerlingen kunnen het verband aantonen tussen de 
kwaliteit en de kwantiteit van de voeding en de 
gezondheid. Ze kennen het belang van een goede hygiëne 
van het spijsverteringsstelsel. Ze zien in dat ze hun eigen 
voedingsgewoonte kunnen bepalen en bijsturen. 

ET 11 De leerlingen kunnen illustreren op welke wijze ze de 
belangrijkste risico’s en gevaren voor de 
ademhalingswegen en het bloedvatenstelsel kunnen 
vermijden. 

ET 12 De leerlingen kunnen […] aan de hand van voorbeelden 
het effect van bepaalde houdingen en bewegingen op de 
goede ontwikkeling van het geraamte en het spierstelsel 
illustreren. 
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Inhoudscategorie Schriftelijke toets Eindtermen 

Natuur rondom 
ons 

Organismen ET 13 De leerlingen kunnen een aantal kenmerkende 
organismen uit een biotoop herkennen en benoemen door 
gebruik te maken van een eenvoudige 
determineersleutel. 

ET 14 De leerlingen kunnen duidelijk maken dat groene planten 
onder invloed van licht en met stoffen uit de bodem en 
de lucht organische stoffen produceren voor eigen 
gebruik en daarbij zuurstofgas aanmaken (fotosynthese) 
[…]. 

ET 15 De leerlingen kunnen de delen van een zaadplant 
benoemen en de bouw van een zaadplant beschrijven in 
relatie met de fotosynthese, de opneming van stoffen en 
de voortplanting. 

 Ecosystemen ET 14 […] De leerlingen kunnen eveneens duidelijk maken dat 
organismen door dit proces direct of indirect van die 
groene planten afhankelijk zijn. 

ET 16 De leerlingen kunnen verduidelijken dat de organismen 
van een biotoop een levensgemeenschap vormen waarin 
voedselrelaties voorkomen. Ze kunnen in dit verband de 
begrippen voedselketen en voedselweb hanteren en 
kennen het belang van producenten, consumenten en 
reducenten. 

ET 17 De leerlingen kunnen met voorbeelden illustreren dat de 
omgeving het voorkomen van levende wezens beïnvloedt 
en omgekeerd. 

ET 18 De leerlingen kunnen met voorbeelden illustreren dat 
levende wezens aangepast zijn aan hun omgeving. 

 Milieuzorg ET 19 De leerlingen kunnen concrete voorbeelden geven 
waaruit blijkt dat de mens natuur en milieu beïnvloedt en 
dat hierdoor het biologisch evenwicht kan gewijzigd 
worden.  

 
De praktische proeven 
 
Bij de peiling werden de eindtermen die gaan over onderzoeksvaardigheden exemplarisch 
getoetst via enkele praktische opdrachten (Tabel 4). In de helft van de scholen voerden enkele 
leerlingen microscopieproeven uit in de biologieklas onder leiding van een toetsassistent. In de 
andere helft van de scholen voerden de leerlingen onder leiding van een boscoördinator 
waarnemings- en determineeropdrachten uit in een bos. Deze proeven werden om 
organisatorische redenen slechts bij een deelsteekproef van de leerlingen afgenomen.  
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Tabel 4. Overzicht van de getoetste eindtermen in de praktische proeven. 

Type proef Eindtermen Praktische proeven 

Microscopie ET 22 De leerlingen kunnen eenvoudige 
microscopische preparaten maken en bij 
microscopie-oefeningen de relatie leggen 
tussen waargenomen afmetingen en de 
werkelijke grootte. 

Een preparaat bekijken (hulst) 
 
Een preparaat maken (rode 
ui) 
 
Cellen ordenen volgens 
grootte 

ET 13 De leerlingen kunnen een aantal 
kenmerkende organismen uit een biotoop 
herkennen en benoemen door gebruik te 
maken van een eenvoudige 
determineersleutel 

Een diertje in dood hout 
 
Een bloem 

Bosproeven 

ET 23 De leerlingen kunnen in een biotoop 
gerichte waarnemingen verrichten 

Overheersende struiken 
aanduiden. 
 

Het natuurlijke karakter van 
een bos bepalen. 

 
Vragenlijsten 
 
De toetsboekjes van de leerlingen bevatten enkele korte vragen over de leerling zelf (geslacht, 
geboortedatum, taal die de leerling thuis met zijn/haar moeder spreekt, zittenblijven) en een 
vragenlijst over hun perceptie van de biologielessen.  
 
Alle ouders van de deelnemende leerlingen kregen een vragenlijst van één pagina waarin 
gevraagd werd naar eventuele (leer)moeilijkheden van hun zoon/dochter en naar de 
gelijkekansenindicatoren (thuistaal in het gezin, vervangingsinkomen, trekkende bevolking, 
opleidingsniveau van de moeder, thuisloze kinderen).  
 
De klasleerkrachten werden via een vragenlijst bevraagd over zichzelf (geslacht, opleiding en 
diploma, aantal jaren ervaring, onderwijsopdracht, nascholing), hun klaspraktijk (lestijden voor 
biologie of natuurwetenschappen, gebruik van handboeken, beschikbaarheid en gebruik van PC, 
didactisch materiaal en vaklokaal, organisatie van excursies, praktisch werk en waarnemingen in 
de natuur) en de vakgroepwerking op school.  
 
1.4 Steekproef 
 
Er werd een representatieve steekproef van leerlingen uit het tweede leerjaar A van het 
secundair onderwijs getrokken. Daarbij hielden de onderzoekers rekening met schooltype, 
onderwijsnet en verstedelijkingsgraad. Uit de analyses achteraf bleek dat de steekproef ook 
representatief was voor de provincie. In totaal namen 124 (of 86%) van de 144 aangeschreven 
secundaire scholen deel aan de peiling. De meeste scholen die niet toezegden, hadden op de dag 
van de afname een facultatieve verlofdag of een buitenschoolse activiteit gepland.  
 
Aan de schriftelijke toetsen namen per school alle leerlingen van twee tot vier klassen deel, 
daarbij werd gezorgd voor een representatieve spreiding van de leerlingen in functie van de 
basisopties. In totaal waren dat 268 klassen en 4735 leerlingen van het tweede leerjaar A. Na het 
schriftelijk deel voerden 1036 leerlingen ook nog praktische proeven uit: 524 leerlingen gingen 
hiervoor op verplaatsing naar een nabijgelegen bos, 512 leerlingen voerden 
microscopieopdrachten uit in het biologielokaal van de school.  
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1.5 Resultaten 
 
1.5.1 Het bepalen van de toetsnorm (cesuur) 
 
Voor elke schriftelijke toets werd een meetschaal opgesteld. Elke meetschaal brengt opgaven in 
verband met een groep eindtermen in kaart. Op deze meetschaal worden de toetsopgaven en de 
leerlingen weergegeven. Een meetschaal kan je vergelijken met een ladder. De sporten van de 
ladder verwijzen naar de toetsopgaven. Hoe hoger de opgaven op de ladder staan, hoe 
moeilijker ze zijn, maar de sporten van de toetsladder staan niet altijd op dezelfde afstand. 
Sommige opgaven liggen qua moeilijkheidsgraad bijvoorbeeld erg dicht bij elkaar. Op de 
meetschaal staan ook de leerlingen in toenemende mate van vaardigheid. Ze staan op die sport 
van de toetsladder die het best hun vaardigheid in het domein weerspiegelt. Opgaven die op de 
meetschaal onder de leerling staan, heeft de leerling onder de knie. Opgaven die op de 
meetschaal boven de leerling staan, gaan op dat moment zijn/haar petje te boven. Hoe goed 
een leerling in dit model een opgave beheerst, wordt uitgedrukt in kansen. Zo houdt het model 
rekening met de mogelijkheid dat een vaardige leerling ook wel eens een makkelijke opgave 
foutief oplost. 
 
Door leerlingen te situeren op de meetschaal is echter de vraag of de leerlingen de eindtermen 
beheersen niet beantwoord. Daarvoor is een toetsnorm (cesuur) nodig die het minimale niveau 
aangeeft dat een leerling dient te behalen op de meetschaal, wil men over voldoende beheersing 
van de eindterm kunnen spreken.  
 
De eindtermen bepalen voor een bepaald vak wat leerlingen minstens moeten beheersen op het 
einde van de A-stroom van de eerste graad secundair onderwijs. Ze beschrijven dit minimumdoel 
in algemene bewoordingen. Daarbij is echter niet meteen duidelijk hoe dit minimumdoel zich 
vertaalt in concrete toetsopgaven. Voor elk inhoudelijk domein en elke eindterm kan men 
immers heel gemakkelijke opgaven formuleren, maar ook heel moeilijke. De eindtermen zelf 
geven niet aan tot welke moeilijkheidsgraad leerlingen de opgaven uit het domein moeten 
beheersen. Daarom is er na het samenstellen van de meetschalen een volgende stap nodig: de 
cesuurbepaling.  
 
Door de aard van de opdrachten kon voor de praktische proeven geen minimumnorm worden 
vastgelegd. De resultaten ervan worden daarom enkel beschrijvend weergegeven. 
 
Eén cesuur 
 
Om na te gaan hoeveel leerlingen de eindtermen beheersen moet er op elke meetschaal een 
toetsnorm worden aangeduid. Die norm bepaalt hoe hoog leerlingen ten minste moeten scoren, 
welke opgaven ze ten minste goed moeten beheersen om de eindtermen te bereiken. De 
toetsnorm verdeelt de meetschaal in twee groepen van opgaven: basisopgaven en bijkomende 
opgaven (Tabel 5). 
 
Tabel 5. Kenmerken van basisopgaven en bijkomende opgaven op de meetschaal. 

Basisopgaven  - Deze opgaven geven het minimumniveau van de eindtermen weer. 
- De leerlingen moeten deze opgaven beheersen om de eindtermen te 

behalen. 

Bijkomende opgaven  - Deze opgaven zijn moeilijker dan het vereiste minimumniveau. Ze 
gaan dus verder dan wat de eindtermen beogen. 

- Leerlingen die de eindtermen net halen, hoeven deze opgaven niet 
te beheersen. 

 
Omdat ook de leerlingen op die meetschaal worden weergegeven, verdeelt de toetsnorm hen ook 
in twee groepen. Leerlingen die boven de toetsnorm zitten, halen de eindtermen. De andere 
leerlingen halen de eindtermen nog niet. Figuur 1 geeft de logica van de toetsnorm, met een 
opdeling van opgaven en leerlingen, schematisch weer. 
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Figuur 1 – De toetsnorm met een opdeling van toetsopgaven en leerlingen. 

 
De methode van cesuurbepaling 
 
Als methode van cesuurbepaling wordt in het Vlaams peilingonderzoek gewerkt met een 
aangepaste versie van de internationaal beproefde Bookmarkmethode (bladwijzermethode). Bij 
deze methode moet een groep van beoordelaars op basis van een inhoudelijke analyse van de 
opgaven een toetsnorm aanduiden op de meetschaal. Bij de Bookmarkmethode bestaat de taak 
van de beoordelaars erin om (figuurlijk gesproken) een bladwijzer te plaatsen tussen de twee 
opgaven die de overgang aanduiden tussen opgaven die wel goed beheerst moeten worden en 
opgaven die nog niet goed beheerst moeten worden. 
 
Voor de cesuurbepaling voor deze peiling werd een groep van 25 beoordelaars samengesteld 
bestaande uit leerkrachten, lerarenopleiders, pedagogisch begeleiders uit de verschillende 
onderwijskoepels, inspecteurs en beleidsmedewerkers. De helft van de beoordelaars waren 
leerkrachten. 
 
De beoordelaars kregen eerst een uitvoerige toelichting over het doel en opzet van de 
cesuurbepaling. Daarbij werd ook benadrukt dat elk individueel oordeel even zwaar weegt voor 
het bepalen van de uiteindelijke cesuur. Een consensus tussen de beoordelaars over de cesuur 
was dus geen doel op zich. De cesuurbepaling verliep in drie rondes. 
 
Eerste ronde 
 
In de eerste ronde kregen de beoordelaars eerst de opdracht om zelf de toetsen op te lossen om 
zo een goed zicht te krijgen op de concrete inhoud en cognitieve vereisten van de opgaven. De 
beoordelaars kregen tevens een visuele weergave van de meetschaal met daarop de posities van 
de opgaven volgens stijgende moeilijkheidsgraad. Als tweede opdracht dienden de beoordelaars 
de scoringsvoorschriften te bekijken, zodat ze geïnformeerd werden over de criteria die 
gehanteerd werden bij de beoordeling van de antwoorden van de leerlingen. Deze criteria 
bepalen namelijk ten dele de moeilijkheidsgraad van de opgave. Deze beide opdrachten werden 
individueel uitgevoerd. Vervolgens dienden de beoordelaars een eerste oordeel uit te brengen 
over de cesuur. Elke beoordelaar bracht zijn of haar oordeel rechtstreeks aan op de meetschaal. 
De gegevens over de individuele oordelen werden in een elektronisch databestand ingevoerd ter 
voorbereiding van de tweede ronde. 
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Tweede ronde 
 
In de tweede ronde werden de beoordelaars opgedeeld in drie groepen. Deze groepen waren op 
voorhand door de onderzoekers samengesteld. Daarbij werd gestreefd naar een evenwichtige 
verdeling qua beroepsachtergrond en onderwijsnet. Vervolgens kreeg elke groep feedback over 
het gezamenlijk oordeel voor de cesuur uit de eerste ronde. Deze feedback bestond uit 
informatie over de mediaan en de kwartielen van de oordelen die werden uitgebracht in de 
eerste ronde. Vervolgens kregen de deelnemers de tijd om inhoudelijk te overleggen. Dit overleg 
stelde hen in staat om hun oordeel te beargumenteren en om hun eigen oordeel te toetsen aan 
dat van hun collega’s. Na dit overleg gaf elke beoordelaar – opnieuw individueel – een tweede 
oordeel. Deze gegevens werden in een elektronisch databestand ingevoerd zodat ook in de derde 
ronde feedback over de gegeven oordelen kon verschaft worden. 
 
Derde ronde 
 
De derde ronde vond opnieuw plaats in de grote groep. Er werd gestart met het geven van 
feedback over de mediaan van de oordelen voor de minimumleerling van de drie verschillende 
groepen. Daarbij werd aan de woordvoerders van elke groep de mogelijkheid geboden enige 
toelichting te geven. Daarna werd informatie gegeven over het percentage leerlingen dat volgens 
de cesuur uit de tweede ronde de eindtermen van de betreffende meetschaal behaalt. 
Vervolgens was er opnieuw ruimte voor overleg. Deze derde ronde werd afgesloten met het 
uitbrengen van een derde en laatste oordeel. Dit oordeel werd als basis genomen voor het 
vastleggen van de cesuur. Deze definitieve cesuur werd vastgelegd op de mediaan van de 
individuele oordelen. Op basis van die cesuur werd bij de peiling bepaald hoeveel procent van de 
Vlaamse leerlingen de onderzochte eindtermen voldoende beheerst. 
 
 
 
1.5.2. Resultaten 
 

Beschrijving van de bevraging van leerlingen en leerkrachten 
 
Hoe ervaren leerlingen de biologielessen? 
 
Tabel 6 beschrijft hoe de leerlingen de biologielessen ervaren. Deze tabel geeft dus weer wat er 
volgens de leerlingen tijdens deze lessen gebeurt. Dat is niet noodzakelijk hetzelfde als wat er 
feitelijk plaatsvindt. Een belangrijk onderscheid dus. Zo komen ook de antwoorden van de 
leerlingen binnen een klas niet steeds overeen.  
 
Volgens de leerlingen werkte 62 procent van de biologieleerkrachten met een microscoop tijdens 
de lessen en bijna 80 procent van de leerlingen zegt tijdens de biologielessen zelf al eens met 
een microscoop gewerkt te hebben. In slechts 12 procent van de gevallen gaven de leerlingen 
aan dat ze in de lessen individueel met een microscoop gewerkt hebben Opmerkelijk is wel dat 
in enkele klassen, en dit volgens de leerlingen, noch zijzelf noch hun leerkracht ooit met een 
microscoop hebben gewerkt. 
 
Bijna 80 procent van de leerlingen zegt al eens waarnemingen gedaan te hebben in de natuur. 
De meeste leerlingen zeggen dat ze in het secundair onderwijs al op uitstap geweest zijn voor de 
lessen biologie. Volgens bijna 65 procent van hen hebben ze ter plekke ook praktische proeven 
uitgevoerd.  
 

 17 



 

Tabel 6. Beschrijving van de lessen biologie volgens de leerlingen. 

 Percentage leerlingena

Leerkracht tijdens biologieles  
Werkt met computer en projecteert 68 
Maakt gebruikt van het internet 26 
Dissecteert 79 
Voert experimenten uit 93 
Werkt met een microscoop 62 

Zelf tijdens biologieles  
Aan computer gewerkt 21 
Zaken opgezocht op het internet 15 
Kenmerken van een plant beschreven 91 
Kenmerken van een blad beschreven 92 
Naam van een plant bepaald met een tabel 73 
Kenmerken van een dier beschreven 88 
Naam van een dier bepaald met een tabel 55 
Waarnemingen gedaan in de natuur 79 
Een experiment uitgevoerd 81 

Uitstappen  
Op uitstap geweest voor biologie 82 
Ter plekke proeven uitgevoerd 64 

Microscopie tijdens biologieles  
Al met een microscoop gewerkt 79 
Individueel met een microscoop gewerkt 12 
Zelf de microscoop scherp gesteld 65 
Zelf een preparaat gemaakt 48 

Lessen biologie  
Meer dan1 lesuur biologie per week 21 

a percentage leerlingen in de steekproef die hierop bevestigend geantwoord hebben 

 

Beschrijving van de leerkrachten en de klas 

Tabel 7 geeft een samenvattende beschrijving van de leerkracht- of klaskenmerken. Deze 
informatie werd verzameld via de leerkrachtvragenlijst.  
 
Opleiding  
 
De meeste leerkrachten (97 procent) zijn leraar secundair onderwijs groep 1 (regent), sommigen 
in combinatie met een diploma onderwijzer, graduaat kinesitherapie of technisch farmaceutisch 
assistent.  
Negentig procent van de leerkrachten had biologie als onderwijsvak tijdens de opleiding. De 
andere onderwijsvakken waren vooral fysica, chemie of wiskunde (73 procent) en lichamelijke 
opvoeding (27 procent). Over het algemeen hadden de leerkrachten 3 onderwijsvakken in hun 
opleiding.  
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Tabel 7. Samenvattende resultaten van de vragenlijst ingevuld door de biologieleerkrachten (N= 
149).  

Kenmerken Aantal 

Geslacht 
Mannelijke leerkracht 

Opleiding 

 
30 % 
 

Diploma regent 97 % 
Biologie als hoofdvak tijdens opleiding 90 % 
Voorgaande twee schooljaren nascholing gevolgd 70 % 

Lesopdracht   
Aantal jaren les 17 jaar 
Aantal jaren biologie of natuurwetenschappen 15 jaar 
Voltijdse opdracht 79 % 
Ook andere vakken naast biologie 85 % 
Lesopdracht uitsluitend in de eerste graad 72 % 
Aantal uren biologie of natuurwetenschappen per week 11 uren 
Aantal basisopties waarin men les geeft 2,5 

Vakgroepwerking   
Horizontale vakgroep biologie op school 72 % 
Maakt deel uit van horizontale vakgroep biologie 69 % 
Verticale vakgroep biologie op school 64 % 
Maakt deel uit van verticale vakgroep biologie 58 % 
Horizontale vakgroep wetenschappen op school 58 % 
Maakt deel uit van horizontale vakgroep wetenschappen 49 % 
Verticale vakgroep wetenschappen op school 69 % 
Maakt deel uit van verticale vakgroep wetenschappen 61 % 

Hulpbronnen   
Apart biologielokaal beschikbaar 84 % 
Hulp ICT beschikbaar 91 % 
Handboek in lessen biologie 92 % 
Indien handboek, dan als leidraad 35 % 
Werkbladen in lessen biologie 94 % 

 
Lesopdracht 
 
De leerkrachten hebben gemiddeld 17 jaar leservaring waarvan 14,5 jaar in het vak biologie 
en/of natuurwetenschappen in de eerste graad van het secundair onderwijs. Bijna 80 procent 
van de leerkrachten heeft een volledig uurrooster. Gemiddeld geven leerkrachten 11 uur biologie 
of natuurwetenschappen per week.  
 
Ruim 70 procent van de leerkrachten geeft enkel in de eerste graad les. Geen enkele leerkracht 
geeft les aan 5 aso of 6 aso. Gemiddeld genomen geeft men aan 2,5 verschillende basisopties les.  
 
Vakgroepwerking 
 
In het merendeel van de scholen bestaat er een horizontale en verticale vakgroepwerking.  
 
Hulpbronnen 
 
Vaak hebben leerkrachten geen zicht op de beschikbaarheid van computers (al dan niet 
aangesloten op het internet), microscopen en preparatiemateriaal.  
 
Bijna 90 procent van de leerkrachten gebruikt zowel een handboek als werkbladen in de lessen 
biologie. Van de leerkrachten die met een handboek werken, gebruikt 35 procent dit als leidraad 
in hun lessen. Ongeveer één derde van de leerkrachten die werkbladen gebruiken, stellen die 
zelf samen.  
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De resultaten op de schriftelijke toetsen 
 
Hoeveel leerlingen halen de eindtermen? 
 
Figuur 2 geeft het percentage leerlingen weer dat de eindtermen haalt voor elk van de zeven 
toetsen. Deze resultaten geven het globale niveau van het Vlaamse onderwijs weer: ze geven 
een beeld van de prestatie van alle leerlingen op het einde van het tweede leerjaar A van het 
secundair onderwijs. Leerlingen beheersen enkel de eindtermen over gezondheidszorg goed. De 
eindtermen over milieuzorg en ecosystemen liggen iets moeilijker. Met de eindtermen over 
seksualiteit en voortplanting hebben al heel wat leerlingen moeilijkheden. Minder dan de helft 
van de leerlingen beheerst de eindtermen over de bouw en werking van het menselijk lichaam. 
Slechts een derde van de leerlingen bereikt de eindtermen over de basis van het leven. Voor 
organismen is dat amper 25 procent.  
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Figuur 2 – Percentage leerlingen dat de eindtermen haalt per toets. 
 
Zijn er prestatieverschillen tussen klassen en scholen? 
 
Scholen verschillen onderling in de gemiddelde prestaties van hun leerlingen voor de eindtermen 
biologie. Vijftien procent van de prestatieverschillen tussen leerlingen hangt samen met de 
school waar ze naartoe gaan. Daarnaast zijn er systematische verschillen tussen klassen binnen 
een school. Deze klasverschillen omvatten 14 procent van de verschillen tussen leerlingen.  
 
Waarmee hangen deze verschillen samen? 
 
Op klas- en schoolniveau kunnen 83 procent van de verschillen verklaard worden op basis van de 
bevraagde leerling-, klas- of schoolkenmerken. Op leerlingniveau hangt slechts 7 procent van de 
verschillen samen met de onderzochte leerlingkenmerken. In Tabel 8 wordt een overzicht 
gegeven van de kenmerken die samenhangen met verschillen in leerlingprestaties. Deze worden 
hieronder kort besproken. 
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Om de grootte van het effect van elk leerling-, klas- of schoolkenmerk voor te stellen, werd voor 
een leerling de kans berekend om een opgave met een gemiddelde moeilijkheidsgraad (doorsnee 
opgave) over de eindtermen biologie correct te beantwoorden in vergelijking met een leerling 
die het betreffende kenmerk niet heeft. In Tabel 8 staat per kenmerk aangegeven hoe deze 
slaagkans wijzigt voor leerlingen wijzigt als ze een bepaald kenmerk wel of niet hebben. 
Bijvoorbeeld, als de leerling in plaats van Nederlands met zijn moeder een andere taal spreekt, 
dan daalt de kans van met 6 procent. Als de leerling niet in moderne wetenschappen zit maar in 
de basisoptie textiel daalt zijn kans met 20 procent. Uit de resultaten blijkt dat de basisoptie, 
(leer)moeilijkheden en moedertaal het grootste effect hebben op de slaagkans. Het effect van 
de kenmerken met betrekking tot de lessen biologie is eerder gering met een maximum effect 
van 4 procent op de slaagkans op een doorsnee opgave. Voor de klas- en schoolkenmerken is het 
effect kleiner omdat deze kenmerken verwijzen naar slechts 15 procent van de verschillen op de 
meetschaal. De verschillen in schoolgemiddelden zijn dus klein zijn in vergelijking met de 
leerlingverschillen. Toch is het niet onbelangrijk om vast te stellen dat deze klas- of 
schoolkenmerken globaal een effect hebben van minstens 2 procent op de slaagkans op een 
doorsnee opgave. Merk op dat het effect van de concentratiegraad vermenigvuldigd moet 
worden met de concentratiegraad van de school: het totale effect van dit kenmerk wordt groter 
naargelang de concentratiegraad van een school stijgt. In Tabel 8 werd het effect weergegeven 
voor een school met een concentratiegraad van 50 procent.  
 
Tabel 8. Overzicht van de effectgrootte van de leerling-, klas- en schoolkenmerken uitgedrukt in 
functie van de kans om een doorsnee opgave juist op te lossen. 

Kenmerk  Kansverschil 

Leerlingkenmerken     
Geslacht Meisje 2% lager 
Basisoptie Bouw- en houttechnieken 6% lager 
 Creatie en vormgeving 12% lager 
 Grieks-Latijn 12% hoger 
 Handel 7% lager 
 Hotel-voeding 8% lager 
 Latijn 7% hoger 
 Mechanica-elektriciteit 7% lager 
 Proeftuin 21% lager 
 Sociale en technische vorming 8% lager 
 Textiel 20% lager 
(Leer)moeilijkheden Autismespectrumstoornis 12% hoger 
 Psychosociaal probleem 8% hoger 
 Zintuiglijke handicap 5% hoger 
GON-begeleiding Leerling krijgt begeleiding 8% lager 
Taal met moeder Eén vreemde taal 6% lager 
 Meerdere talen, waaronder Nederlands 8% lager 
 Meerdere vreemde talen, maar geen Nederlands 11% lager 
Kenmerken biologielessen   
Biologieleerkracht Maakt gebruik van computer en projectie 4% hoger 

Hebben zelf plant gedetermineerd 2% hoger Leerlingen 
Hebben zelf dier gedetermineerd 1% lager 

 Hebben zelf waarnemingen gedaan in natuur 2% hoger 
Schoolkenmerken    
GOK Geen aanvraag GOK 3% lager 
 Concentratiegraad van 50 procent  12% lager a

Verstedelijkingsgraad Platteland 2% hoger 
Provincie West-Vlaanderen 3% hoger 
a bij een concentratiegraad van hoger dan 50 procent, neemt kans op een correct 
antwoord verder af 
 

 

 21 



 
Welke leerlingkenmerken maken een verschil? 
 
 Meisjes presteren gemiddeld iets lager op de biologietoetsen dan jongens.  
 Tegen de verwachting in presteren leerlingen die volgens hun ouders bepaalde 

(leer)moeilijkheden hebben gemiddeld hoger. Dit is het geval voor leerlingen die kampen 
met een autismespectrumstoornis, een psychosociaal probleem of een zintuiglijke 
handicap.  

 Leerlingen die GON-begeleiding krijgen, scoren gemiddeld lager. 
 Leerlingen die met hun moeder een andere taal spreken, scoren gemiddeld lager dan 

leerlingen die met hun moeder Nederlands spreken. Daarbij is er nog een verschil tussen 
leerlingen die één andere taal spreken met hun moeder, dan wel meerdere talen 
(waaronder al dan niet het Nederlands).  

 
Welke klas- of leerkrachtkenmerken maken een verschil? 
 
Een belangrijke voorspeller van het gemiddelde toetsresultaat is de basisoptie die een leerling 
volgt.  
 Leerlingen uit de technische basisopties bouw- en houttechnieken, creatie en vormgeving, 

handel, hotel-voeding, mechanica-elektriciteit, proeftuin, sociale en technische vorming 
en textiel scoren minder goed voor biologie dan de leerlingen uit de moderne 
wetenschappen.  

 Leerlingen uit de basisopties met klassieke talen doen het beter dan de leerlingen uit de 
moderne wetenschappen.  

 Leerlingen uit de technische opties industriële wetenschappen, techniek-wetenschappen, 
agro- en biotechnieken, maritieme vorming, artistieke vorming en grafische technieken 
scoren niet significant lager dan leerlingen uit de moderne wetenschappen. Bij dit laatste 
moet wel gezegd worden dat er slechts weinig leerlingen uit de basisopties grafische 
technieken, agro- en biotechnieken, artistieke vorming en maritieme vorming hebben 
deelgenomen, waardoor het moeilijker is om een significant effect te vinden. Toch valt op 
dat leerlingen uit de technische opties met een wetenschappelijke component ongeveer op 
hetzelfde niveau presteren voor biologie als de leerlingen uit moderne wetenschappen. 

 
De meeste van de bevraagde klas- of leerkrachtkenmerken hangen niet samen met verschillen in 
leerlingprestaties. Toch zijn er uitzonderingen. 
 Leerlingen die aangeven dat hun biologieleerkracht de computer gebruikt of 

beeldmateriaal projecteert tijdens de les doen het gemiddeld beter. 
 Leerlingen die zeggen dat ze tijdens de les zelf al eens een plant hebben gedetermineerd 

of waarnemingen hebben gedaan doen het gemiddeld beter dan leerlingen die zeggen van 
niet. Het omgekeerde is waar voor de determinatie van een dier. Leerlingen die bevestigen 
dat ze al een dier hebben gedetermineerd tijdens de biologieles, doen het globaal iets 
minder goed dan leerlingen die aanduiden dat ze dit nooit eerder hebben gedaan. 

 
Welke schoolkenmerken maken een verschil? 
 
De verschillen tussen scholen hangen sterk samen met verschillen in leerlingenpubliek. Dit 
weerspiegelt zich al in het effect van de gevolgde basisopties op het toetsresultaat.  
 Daarnaast is er een belangrijk effect van het percentage GOK-leerlingen in de school. 

Scholen met een hogere concentratiegraad presteren gemiddeld lager. 
 Scholen uit meer landelijk gebied tekenen een iets hoger toetsresultaat op.  
 Tot slot scoren de scholen uit de provincie West-Vlaanderen gemiddeld iets hoger.  

 
Na statistische correctie voor de beschikbare achtergrondkenmerken zijn er enkele scholen die in 
positieve of negatieve zin het verschil maken. Zes scholen doen het beter dan het gemiddelde en 
zeven scholen doen het minder goed. Deze scholen halen voor biologie betere, respectievelijk 
minder goede resultaten met hun leerlingen dan statistisch kon worden verwacht. Dit kan een 
aanwijzing zijn voor de kwaliteit van het onderwijs dat deze scholen voor biologie verstrekken.  
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Hoe verhouden de resultaten op de schriftelijke peilingtoetsen voor biologie in de eerste 
graad zich tegenover de resultaten op de schriftelijke peilingtoetsen natuur in het 
basisonderwijs? 
 
Er zijn een aantal parallellen tussen de resultaten van de peiling natuur (leergebied 
wereldoriëntatie) in het basisonderwijs en de resultaten van de peiling biologie in de eerste 
graad van het secundair onderwijs (A-stroom). Ook in het basisonderwijs waren de prestaties 
zeer goed voor de toets over gezondheidszorg en scoorden de leerlingen het zwakst op de toets 
over organismen. De resultaten voor ‘milieuzorg’ gaan eveneens gelijk op. In het basisonderwijs 
behaalde 82 procent van de leerlingen de eindtermen over ecosystemen: ook bij de peiling 
biologie behoorde dit tot de betere eindtermenclusters, maar het resultaat is beduidend minder 
goed. Voor de toetsen over het menselijk lichaam zijn de prestaties duidelijk verschillend. Waar 
dit een zeer goed scorende toets was in het basisonderwijs, is dit voor de toetsen ‘bouw en 
werking’ en ‘seksualiteit en voortplanting’ in de eerste graad helemaal niet goed. 

 
Tabel 9: Vergelijking tussen de resultaten van de peiling natuur in het basisonderwijs (2005) en 
de peiling biologie in de A-stroom van de eerste graad secundair onderwijs (2006). 

Eindtermencluster natuur BaO  biologie 1ste graad A-stroom  

Menselijk lichaam 
 Bouw en werking 
 Seksualiteit en voortplanting 

 

80%  
43% 
58% 

Gezondheidszorg 81% 80% 
Ecosystemen 82% 65% 
Milieuzorg 65% 66% 
Organismen 54% 25% 
Basis van het leven - 33% 
Niet-levende natuur 56% - 

 
In beide peilingen zaten een aantal ankeropgaven voor de toetsen ‘milieuzorg’ en 
‘gezondheidszorg’. Dat zijn identieke opgaven in de peiling natuur van het basisonderwijs en de 
peiling biologie van de eerste graad secundair onderwijs. Voor elke ankeropgave is er een groter 
percentage leerlingen uit de eerste graad dat deze opgaven correct beantwoordt dan in het 
basisonderwijs. We kunnen aannemen dat de kennis en inzichten die leerlingen op deze twee 
terreinen hebben verworven in het basisonderwijs, niet verloren zijn gegaan in de eerste graad. 
Er is dus sprake van een beklijvend effect. 
 
De resultaten op de praktische proeven 
 
Bij de microscopie-opdrachten slagen telkens een redelijk aantal leerlingen in de deelopdrachten 
bij elke proef, maar slechts weinig leerlingen voeren de opdracht volledig correct uit. Leerlingen 
die zeggen dat ze tijdens de biologielessen al zelf met de microscoop hebben gewerkt, presteren 
gemiddeld beter.  
 
Ook bij de waarnemings- en determineeropdrachten in het bos presteren leerlingen redelijk voor 
de afzonderlijke deelopdrachten, maar niet voor de globale opdracht of voor meer complexe 
oordelen. Bij de bosproeven doen leerlingen die zeggen dat de leerkracht in de lessen biologie 
werkt met de computer of beeldmateriaal projecteert, het gemiddeld beter.  
 
Leerlingen hebben blijkbaar wel een basis verworven voor de vaardigheden in verband met 
microscopie, waarnemen en determineren, maar er zijn aanwijzingen dat ze nog onvoldoende 
planmatig en systematisch te werk gaan. De aanpak in de biologielessen lijkt er ook bij de 
praktische proeven toe te doen. Die aanpak hangt immers samen met verschillen in 
leerlingprestaties bij de praktische proeven. 

 23 



 
Microscopie-opdrachten in het biologielokaal 
 
Eindterm 22 geeft aan dat leerlingen eenvoudige microscopische preparaten moeten kunnen 
maken en bij microscopie-oefeningen de relatie moeten kunnen leggen tussen waargenomen 
afmetingen en de werkelijke grootte. Met de drie microscopie-opdrachten werden de 
bovenstaande drie aspecten apart getoetst.  
 
Waar zit de kleurende stof in de opperhuid van de rode ui?  
 
In de eerste proef kregen de leerlingen eerst de opdracht om zelf een microscopisch preparaat 
te maken van een stukje opperhuid van de rode ui. Vervolgens kregen de leerlingen de vraag om 
aan de hand van het preparaat te onderzoeken in welk deel van de cel de kleurende stof zich 
bevindt. Hoewel 66 procent van de leerlingen aangaf reeds eerder een microscopisch preparaat 
gemaakt te hebben, maakte slechts 30 procent het preparaat volgens de regels van de kunst 
(Tabel 10). Leerlingen die geen volledig juist preparaat maakten, konden toch verder gaan met 
het tweede deel van deze ajuinopdracht. Voor dit gedeelte was het noodzakelijk dat de 
leerlingen een microscopisch beeld verkregen door scherp te stellen met de microschroef. Dit 
lukte bij 72 procent van de leerlingen. In 56 procent van de gevallen slaagden ze er ook in om de 
gekleurde cellen te bekijken. Slechts 31 procent van de leerlingen kon op een tekening correct 
aanduiden waar de gekleurde stof zich bevindt. Twee derde van de leerlingen rondde de 
ajuinopdracht af binnen de tijdslimiet van 10 minuten. Deze microscopieopdracht werd door 21 
procent van de leerlingen helemaal correct opgelost.  
 
Tabel 10. Percentages juiste antwoorden voor de verschillende delen van de ajuinopdracht. 

  Percentage juiste antwoorden 

Preparaten maken   

Voldoende dun vliesje  61 

Opperhuid niet opgevouwen  69 

Juiste hoeveelheid materiaal  64 

Net voldoende water  52 

Op draagglaasje, onder dekglaasje  75 

Correct preparaat  30 

Preparaten waarnemen   

Scherp beeld (microschroef)  72 

Gekleurde cellen zichtbaar  56 

Juist ingekleurde tekening  31 
Volledige opdracht 

In minder dan 10 minuten  66 
Helemaal correct  21 

 
Herken je cellen op een preparaat?  
 
In een tweede opdracht werd getoetst hoe goed de leerlingen een microscoop konden hanteren. 
Ze kregen de opdracht om achtereenvolgens een overzichtsbeeld en een detailbeeld te zoeken 
van een permanent microscopisch preparaat. Het ging om een dwarse doorsnede van een 
hulstblad. In Tabel 11 staat aangegeven wat de proportie juiste antwoorden was op de 
verschillende deelaspecten van deze opdracht. Slechts 7 procent van de leerlingen werkte de 
opdracht helemaal correct af. Een kwart van de leerlingen had naar eigen zeggen nog nooit met 
een microscoop gewerkt.  
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Tabel 11. Percentages juiste antwoorden voor de onderdelen van de hulstopdracht. 

  Percentage juiste antwoorden 

Met objectieflens 10× werken  76 

Scherp overzichtsbeeld krijgen  64 

Scherp detailbeeld krijgen  47 

Aantal lagen palissadecellen aanduiden  14 
Opdracht volledig correct  7 

 
Cellen rangschikken van klein naar groot 
 
In de derde opdracht werd het laatste aspect van eindterm 22 getoetst, nl. een relatie leggen 
tussen de waargenomen afmetingen en de werkelijke grootte van een microscopisch preparaat. 
De leerlingen kregen vijf minuten tijd om de drie preparaten (rode bloedcellen, straaldiertjes en 
een eicel van een zee-egel) te rangschikken volgens werkelijke grootte. De meeste leerlingen (73 
procent) rangschikten de rode bloedcel als kleinste cel; 19 procent van de leerlingen rangschikte 
de straaldiertjes als middelste cel en 14 procent de eicel als grootste cel. Slechts 11 procent van 
de leerlingen voerde deze opdracht volledig correct uit. Van de leerlingen die deze proef 
aflegden, zegt 57 procent dat ze al eens de grootte van iets hadden onderzocht onder de 
microscoop.  
 
Bij deze resultaten moet echter een kanttekening worden gemaakt. Bij controle van de bestelde 
preparaten merkte het onderzoeksteam dat er straaldiertjes waren die groter waren dan de 
eicel. Andere waren kleiner dan de rode bloedcellen. Omdat het niet mogelijk was om tijdig 
andere preparaten te voorzien, werd aan de opdracht een foto toegevoegd waarop werd 
aangeduid met welke soort straaldiertje de leerlingen moesten werken. Omdat dit zoekwerk 
naar het juiste straaldiertje een extra moeilijkheid inhield, werd ook gekeken naar het aantal 
leerlingen dat de rode bloedcel als kleiner dan de eicel rangschikte. Met dit minder strenge 
criterium, legt 77 procent van de leerlingen een relatie tussen de waargenomen afmeting van 
een microscopisch beeld en de werkelijke grootte. Waarschijnlijk is dat een meer betrouwbaar 
resultaat.  
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Bosproeven 
 
Determineeropdrachten in het bos 
 
Bloemopdracht 
 
In de bloemopdracht werd de leerlingen gevraagd enkele macroscopische kenmerken van een 
boterbloem of robertskruid te bekijken: het wortelrozet, de bladstand, de stengeldoorsnede, de 
beharing van de stengel, de bloemvorm, het aantal en de vergroeiing van de kelk- en 
kroonbladeren en het aantal meeldraden. De meeste leerlingen (93 procent) die deze proef 
aflegden, zeggen dat ze al eens een kenmerk van een bloem hebben beschreven in de klas. 
Tachtig procent zegt in de les een plant te hebben gedetermineerd. 
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Figuur 3. Percentages correcte waarnemingen voor de verschillende deelvragen van de 
bloemopdracht, opgesplitst per soort en gemiddeld voor beide soorten samen. 
 
De resultaten zijn weergegeven in Figuur 3. Geen enkele leerling maakte de opdracht helemaal 
foutloos. Nochtans kregen de leerlingen een kaart met plantendelen als extra hulp. Hierop stond 
o.a. aangegeven wat een wortelrozet is en waren de bladstanden schematisch afgebeeld. Op die 
manier ging de proef vooral over waarnemen en niet over de kennis van de morfologische 
begrippen. De bedoeling van deze opdracht was dat de leerlingen planten macroscopisch 
bekeken, het was niet nodig om de bloem op naam te brengen. 
 
Diertjesopdracht 
 
In de diertjesopdracht werd de leerlingen gevraagd zelf een diertje te zoeken in stukken dood en 
vermolmd hout. Nadat ze een diertje hadden gevangen in een loupe-potje, moesten de 
leerlingen aangeven hoeveel poten het had. Enkel op basis van het aantal poten konden ze de 
correcte determineertabel kiezen waarop ze dan de kenmerken van het diertje moesten 
aankruisen. Daarna kregen ze van de boscoördinator een tabel waarmee ze de naam van het dier 
konden vinden. De determineertabellen en de namentabellen werden speciaal door het 
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onderzoeksteam ontworpen. De opdracht was zo opgesteld dat de leerlingen enkel door correcte 
observatie van de kenmerken van het dier tot de naam konden komen. Leerlingen die de naam 
reeds kenden, hadden dus geen voordeel. Bovendien was het niet mogelijk om het dier te 
benoemen door vergelijking met afbeeldingen van de diertjes.  
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Figuur 4 - Percentages correcte antwoorden op de deelvragen van de diertjesopdracht, 
opgesplitst op basis van het aantal poten van het gevonden diertje.  
 
De resultaten van deze opdracht worden weergegeven in Figuur 4. Zeventig procent van de 
leerlingen duidde het juiste aantal poten aan. Vervolgens koos 88 procent de juiste 
determineertabel. De boscoördinator corrigeerde de leerlingen die een foute determineertabel 
kozen en liet hen daarna verder werken met de juiste tabel. Iets meer dan de helft van de 
leerlingen (52 procent) die de correcte determineertabel kozen, kruisten de juiste kenmerken 
aan. Negentig procent vond ook de juiste naam van het diertje. Bij de leerlingen die 
aanvankelijk een foute tabel kozen, duidde slechts 20 procent de juiste kenmerken aan en vond 
65 procent de naam van het diertje. De diertjesopdracht werd uiteindelijk door 34 procent van 
de leerlingen helemaal correct uitgevoerd.  
Bijna 60 procent van de leerlingen die aan deze proef deelnamen, verklaarde dat ze in de 
biologielessen waarnemingen gedaan hebben bij dieren en 56 procent zegt dat ze een diertje 
hebben gedetermineerd. 
 
Waarnemingsopdrachten in het bos 
 
Om eindterm 23 (in een biotoop gerichte waarnemingen verrichten) te toetsen werden twee 
praktische proeven afgenomen: “Welke struiken overheersen in dit bos?” en “Hoe natuurlijk is 
dit bos?”.  
 
Welke struiken overheersen in dit bos?  
 
In deze proef kregen de leerlingen de opdracht een struik te determineren en na te gaan of deze 
struik de dominante soort was in het afgebakende stuk bos. De leerlingen werkten voor deze 
proef met een hazelaar, lijsterbes of vlier. De determineertabel werd speciaal voor het 
peilingonderzoek ontworpen en bevatte geen tekeningen, zodat de leerlingen tot een soortnaam 
moesten komen enkel door de kenmerken van de bladeren te bekijken. De leerlingen mochten 
wel gebruik maken van de plantendelenkaart. Op deze kaart werden de verschillende 
antwoordmogelijkheden voor bladstand, blad en bladrand grafisch aangegeven. Zo werd 
bijvoorbeeld met tekeningen duidelijk gemaakt wat gezaagde en getande bladranden waren. De 
resultaten van de struikopdracht staan in Tabel 12. Hieruit leren we vooral dat leerlingen het 
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niet gemakkelijk vinden om struiken te determineren op basis van de bladeren. Hoewel 93 
procent van de leerlingen dit voordien al eens deed, lost slechts 3 procent van de leerlingen 
deze opdracht volledig foutloos op.  
 
Tabel 12. Percentages juiste antwoorden voor de deelopdrachten van de struikopdracht. 

Struik blad-
stand blad blad-

rand 
blad-
steel 

bloem/ 
vrucht 

determi-
natie 

domi-
nantie 

volledig 
juist 

Hazelaar 78 78 67 23 74 42 60 3 
Lijsterbes 13 85 73 79 63 42 69 0 

Vlier 68 66 69 67 76 52 53 5 

gemiddeld 67 73 67 44 73 45 58 3 

 
Hoe natuurlijk is dit bos?  
 
In Vlaanderen hebben veel bossen een menselijke invloed ondergaan. In sommige bossen is de 
menselijke impact groter dan in andere. Leerlingen kregen de opdracht om aan de hand van 
deelopdrachten na te gaan hoe natuurlijk het stuk bos was waarin ze werkten. Daartoe moesten 
ze in een tabel voor verschillende kenmerken, bijvoorbeeld de leeftijd van de bomen en de 
gelaagdheid in het bos, aankruisen of er menselijke invloed was. De resultaten van de 
waarnemingsopdracht over het bos staan in Tabel 13. Uit deze bosopdracht leren we vooral dat 
leerlingen moeilijk een besluit kunnen trekken uit hun waarnemingen en hiervoor goede 
argumenten kunnen geven: hoewel 69 procent van de leerlingen een juist besluit trok en 53 
procent juiste argumenten aanhaalde, gaf 28 procent wel een juist besluit, maar geen goede 
argumentatie en omgekeerd gaf 12 procent van de leerlingen juiste argumenten bij een fout 
besluit. Uiteindelijk werkte slechts 1 procent van de leerlingen deze opdracht volledig foutloos 
af. 
 
Tabel 13. Percentages juiste antwoorden bij de opdracht over de natuurlijkheid van het bos  
  (N = 515) 

 Percentage juist 

Inplantingswijze van de bomen 82 

Leeftijd van de bomen 72 

Soortenrijkdom 76 

Aan- of afwezigheid van een struiklaag 50 

Aan- of afwezigheid van dood hout 71 

Aan- of afwezigheid van sporen van stormen 60 

Aan- of afwezigheid van grachten 55 

Andere sporen van menselijke impact 41 

Besluit 69 
Gebruikte argumentatie 53 

 
Analyse van de verschillen 
 
Voor de praktische proeven werd in een verkennende analyse nagegaan of er systematische 
verschillen zijn tussen leerlingen, klassen en scholen. We moeten hier voorzichtiger zijn in de 
conclusies omdat het slechts om een beperkte deelsteekproef van leerlingen gaat.  
 
Leerlingen die goed presteerden op de schriftelijke toetsen deden het gemiddeld ook beter op 
de praktische proeven. Het valt echter op dat voor de praktische proeven de effecten van 
moedertaal en basisoptie veel minder spelen.  
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Bij microscopie deden leerlingen het beter als ze naar eigen zeggen zelf al eens met een 
microscoop gewerkt hebben in de les, zelf een preparaat hebben gemaakt of de leerkracht al 
heeft gewerkt met de microscoop. Heel wat leerlingen rapporteerden echter dat ze dit nooit 
gedaan hebben in de biologieles. Op één school was er geen microscoop beschikbaar. 
Bij de bosproeven deden leerlingen het gemiddeld beter als volgens hen de leerkracht in de 
lessen met de computer werkt of beeldmateriaal projecteert. 
 
Resultaten op schriftelijke toetsen versus resultaten op praktische proeven 
 
De resultaten op de schriftelijke toetsen bevestigen conclusies uit andere peilingen en 
internationale onderzoeken zoals PISA. Leerlingen die met hun moeder een andere taal spreken 
scoren beduidend lager dan leerlingen die enkel Nederlands spreken met hun moeder. De 
resultaten van anderstalige leerlingen zijn alarmerend: enkel voor gezondheidszorg bereikt 
ongeveer 60 procent de eindtermen, voor de andere toetsen ligt dit percentage tussen 45 en 15 
procent.  
Leerlingen uit een basisoptie met klassieke talen presteren systematisch beter dan leerlingen uit 
de basisoptie moderne wetenschappen. Leerlingen uit technisch georiënteerde basisopties scoren 
voor elke schriftelijke toets het laagst. Opvallend is dat leerlingen uit technisch georiënteerde 
basisopties met een wetenschappelijke component, zoals industriële wetenschappen, techniek-
wetenschappen, agro- en biotechniek op hetzelfde niveau presteren als de leerlingen uit 
moderne wetenschappen. Worden deze opties bevolkt door een cognitief sterkere 
leerlingenpopulatie dan de andere technische opties of ligt het aan het feit dat zij naast biologie 
in de basisvorming nog een groot pakket wetenschappen hebben? Wellicht spelen beide factoren 
een rol. 
 
De resultaten op de praktische proeven brengen een ander verhaal. Zowel bij microscopie als bij 
de bosproeven zijn er weinig verschillen tussen de gemiddelde scores van anderstaligen en 
Nederlandstaligen en tussen de scores van de leerlingen uit de diverse optiegroepen. Dat zijn 
interessante bevindingen. Wanneer de leerlingen bij de schriftelijke toetsen een dier of een 
plant moeten determineren, zijn er duidelijke verschillen tussen de leerlingen uit de diverse 
optiegroepen. Die verschillen verdwijnen wanneer leerlingen dit moeten doen in een biotoop 
met levend materiaal. Kan dat erop wijzen dat leerlingen met verschillende talenten anders 
presteren in verschillende contexten? Presteren de leerlingen uit klassieke talen minder goed 
wanneer ze minder vertrouwde opdrachten moeten vervullen buiten de vertrouwde schoolse 
context? Zorgt deze minder schoolse situatie en de praktische aard van de opdrachten ervoor dat 
de leerlingen uit een aantal technische opties meer een beroep doen op hun mogelijkheden zoals 
handigheid, durf, zin voor initiatief, omgaan met concreet of levend materiaal?  
Dit zou betekenen dat we in het onderwijs kinderen veel meer moeten aanspreken op hun 
talenten en dat we naast schoolse situaties ook voldoende minder schoolse situaties moeten 
voorzien.  
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2 VLAANDEREN IN TIMSS EN PISA 
 
 
2.1 Situering 
 
TIMSS 
TIMSS of ‘Trends in International Mathematics and Science Study’ is een studie die de 
leerlingprestaties voor wiskunde en wetenschappen internationaal in kaart brengt en die om de 4 
jaar wordt herhaald. Het onderzoek wordt opgezet door de IEA (International Association of 
International Achievement). Voor de uitvoering van het onderzoek in Vlaanderen werkten de 
universiteiten van Leuven en Gent samen en het departement Onderwijs stelde de nodige 
middelen ter beschikking. De toetsen worden afgenomen bij leerlingen uit leerjaar 4 en leerjaar 
8. In Vlaanderen komt dit overeen met het vierde leerjaar van het basisonderwijs en het tweede 
jaar van het secundair onderwijs. Voor wat het secundair onderwijs betreft nam Vlaanderen deel 
in 1995, 1999 en 2003, terwijl men voor het lager onderwijs enkel deelnam in 2003. 
 
PISA 
PISA-onderzoek (Programme for International Student Assessment) wordt ingericht door de OESO 
en werd voor het eerst georganiseerd in 2000. Het volgt een 3-jarige cyclus waarbij telkens een 
leergebied centraal (hoofddomein) staat. In 2000 was dit leesvaardigheid, in 2003 wiskundige 
geletterdheid en in 2006 wetenschappelijke geletterdheid. Naast het hoofddomein wordt tevens 
een ander leergebied als minor getest. Wetenschappelijke geletterdheid was een minor voor PISA 
2000 en PISA 2003. 
In 2003 namen 30 OESO landen en 11 zogenaamde partnerlanden aan dit onderzoek deel. Aan dit 
onderzoek nemen 15-jarige leerlingen deel, verspreid over verschillende leerjaren van de eerste 
en tweede graad secundair onderwijs. 
 
 
2.2 Doelstelling 
 
Zowel de TIMSS als de PISA studie heeft tot doel voor een bepaald domein de leerresultaten van 
een bepaalde groep leerlingen tussen landen te vergelijken. Het bevordert zo internationale 
samenwerking en overleg over leerprestaties wiskunde en wetenschappen. Op die manier 
voorziet het de onderwijsministers van referentiecriteria en van regelmatige feedback over de 
leerprestaties van de leerlingen van hun land. 
 
Met zowel het TIMSS- als het PISA-onderzoek proberen onderzoekers informatie te verzamelen 
met het oog op beleidsontwikkeling, door een beeld te schetsen van trends doorheen de tijd. 
Enerzijds gaat het om internationaal vergelijkende informatie, waarbij een onderwijssysteem 
wordt geplaatst in de internationale context. Anderzijds streven deze onderzoeken ook een 
relevantie op het nationaal niveau na door aan te geven op welke domeinen leerlingen beter of 
slechter presteren dan op andere, en door de achtergrondinformatie te verzamelen om de 
prestatieverschillen tussen leerlingen en scholen te interpreteren. In de praktijk komt de 
klemtoon vaak sterk te liggen op het vergelijkende ('relatieve') aspect van deze onderzoeken, 
terwijl toch een belangrijk deel van de informatie 'absolute' waarde heeft voor de betrokken 
landen. Zo kunnen ook zwakke en sterke punten van het onderwijssysteem blootgelegd worden, 
los van enige internationale vergelijking. 
 
 
2.3 Instrumentarium 

 
2.3.1 Het conceptueel kader TIMSS 
 
Als uitgangspunt voor de ontwikkeling van toetsopgaven wordt eerst een conceptueel kader 
gemaakt. Voor het TIMSS-onderzoek worden daarvoor de verschillende nationale curricula 
samengenomen en - eenvoudig gezegd - wordt met de grootste gemene deler van de inhoud van 
de verschillende curricula gewerkt. Dit is een eerder beschrijvend uitgangspunt voor de opmaak 
van een conceptueel kader (en niet een ideaaltypisch of normatief uitgangspunt zoals in PISA 
bijvoorbeeld). 

 30 



De leergebieden worden in TIMSS georganiseerd aan de hand van twee dimensies. De 
inhoudelijke dimensie bevat domeinen die zelf worden onderverdeeld in thema's. In deze 
thema’s worden een aantal streefdoelen geformuleerd. De keuze van de inhoud wordt bepaald 
door de doelen die aan bod komen in een meerderheid van de deelnemende landen. De 
resultaten worden gerapporteerd per inhoudsdomein. Naast de inhoudelijke dimensie wordt ook 
een cognitieve dimensie gebruikt om het leergebied te organiseren. Ook deze dimensie bestaat 
uit verschillende domeinen, die een centrale rol spelen in de ontwikkeling van de opgaven. De 
domeinen worden gekenmerkt door een stijgende cognitieve complexiteit. Die complexiteit kan 
echter niet gelijkgeschakeld worden met een toenemende moeilijkheidsgraad. Voor alle 
cognitieve domeinen kan namelijk qua moeilijkheid een breed bereik aan opgaven opgemaakt 
worden. 
De inhoudelijke dimensie van het vakgebied wetenschappen in TIMSS omvat vijf domeinen.  
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de inhoudsdomeinen en voor elk domein 
wordt aangegeven welke thema's erin aan bod komen. Een aantal van de thema's komt enkel in 
leerjaar 8 aan bod. Deze thema's worden aangeduid met een asterisk*. 
 
 
Inhoudsdomeinen en thema’s wetenschappen TIMSS 
 
 

Inhoudsdomein 
 

Thema 
 
Biowetenschappen 

 

Classificatie van levende wezens 
Structuur, functie en levensprocessen in organismen 
Cellen en de functies ervan* 
Ontwikkeling en levenscyclus van organismen 
Voortplanting en erfelijkheid 
Verscheidenheid, aanpassing en natuurlijke selectie 
Ecosystemen 
 

 
Chemie 

 

Classificatie en samenstelling van materie 
Deeltjesstructuur van materie* 
Eigenschappen en gebruik van water 
Zuren en basen* 
Chemische veranderingsprocessen 
 

 
Natuurkunde 

 

Fysische toestanden en verandering in materie 
Energietypes, -bronnen en –conversies 
Warmte en temperatuur 
Licht 
Geluid en vibratie* 
Elektriciteit en magnetisme 
Krachten en beweging 
 

 
Geowetenschappen 

 

Structuur van de aarde en fysische eigenschappen 
(litosfeer, hydrosfeer en atmosfeer) 
Processen, cycli, en geschiedenis van de aarde 
Situering van de aarde in het zonnestelsel en universum 
 

 
Milieuwetenschappen 

 

Verandering in bevolking* 
Gebruik en behoud van natuurlijke bronnen 
Verandering in milieu 
 

* Dit thema komt enkel aan bod in leerjaar 8 (= tweede leerjaar secundair onderwijs) 
 
Het domein biowetenschappen omvat het begrip van de natuur en het functioneren van levende 
organismen, de verbanden tussen deze en hun interacties met de omgeving. De biologie van de 
mens komt niet als apart thema aan bod. Daarnaast komen de domeinen chemie en natuurkunde 
aan bod. In leerjaar 4 worden deze laatste twee domeinen samengenomen in een domein 
'natuurwetenschappen' en ook op die manier gerapporteerd. Het domein geowetenschappen 
behandelt de studie van de aarde en haar plaats in het zonnestelsel en universum. De inhoud 
voor dit domein komen uit verschillende velden en vakken. Voor het domein milieuweten-
schappen is er een overlap met andere inhoudsdomeinen. Het wordt toch als apart domein 
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opgenomen omwille van de internationale klemtoon op dit thema. Over de resultaten op dit 
domein wordt apart gerapporteerd in leerjaar 8, maar niet in leerjaar 4. Voor leerjaar 4 worden 
de opgaven die betrekking hebben op milieuwetenschappen opgenomen in de rapportering voor 
biowetenschappen en geowetenschappen. Het domein milieuwetenschappen behandelt 
voornamelijk interactie van de mens met ecosystemen, veranderingen in het milieu en 
milieubescherming. 
 
De cognitieve dimensie is gebaseerd op de idee dat wetenschap een proces is dat observatie, 
beschrijving, onderzoek en verklaring omvat. Dit proces omvat dus zowel inhoudelijke kennis, 
het gebruik van concepten bij het oplossen van problemen, als het opstellen van hypothesen, 
deze hypothesen toetsen en het rapporteren van de resultaten. Deze verschillende cognitieve 
aspecten worden bij TIMSS samengevat aan de hand van drie overkoepelende domeinen:  
 

• feitenkennis,  
• conceptueel begrip  
• redeneer- en analysevermogen.  

 

Feitenkennis komt in de toetsen aan bod omdat een sterke basiskennis een voorwaarde is om 
problemen op te lossen en verklaringen te kunnen geven. Conceptueel begrip verwijst naar de 
vaardigheid van de leerling om verbanden te leggen en om op die manier het gedrag van de 
fysische wereld te verklaren en het observeerbare te verbinden aan het meer abstracte of aan 
meer algemene wetenschappelijke concepten. Redeneer- en analysevermogen zijn belangrijk om 
probleemoplossend te werken, hypothesen te ontwikkelen, conclusies te trekken, beslissingen te 
nemen en kennis uit te breiden naar nieuwe situaties. Het gaat hier om het oplossen van 
problemen in niet-vertrouwde of meer complexe contexten, waarbij leerlingen vanuit weten-
schappelijke principes moeten redeneren. Het omvat mogelijk het samenbrengen van aspecten 
uit de wiskunde en de wetenschap of verschillende domeinen uit de wetenschap. In het TIMSS-
onderzoek voor leerjaar 4 wordt minder nadruk gelegd op dit laatste cognitief domein. 
 
2.3.2 Het conceptueel kader PISA 
 
PISA baseert haar toetsen op een dynamisch model van levenslang leren, waarbij kennis en 
vaardigheden die nodig zijn om zich aan te passen aan een veranderende wereld continu 
verworven worden. Op basis van dit uitgangspunt worden de toetsen wel gevoed vanuit 
gemeenschappelijke elementen van de nationale curricula, maar ze worden er niet tot beperkt. 
PISA meet zowel kennis, reflectievaardigheden als het toepassen van kennis en vaardigheden in 
‘echte wereld’-problemen. Om de link met dit dynamische model te leggen wordt voor de 
beschrijving van de leergebieden de term ‘geletterdheid’ gehanteerd. In de volgende tabel 
worden de definities voor de drie leergebieden gegeven.  
 
 

Leergebied Definitie 
 

Wetenschappelijke 
geletterdheid 

 

De vaardigheid om wetenschappelijk kennis te gebruiken, om vragen te 
herkennen en om gefundeerde conclusies te trekken met als doel het 
begrijpen en helpen nemen van beslissingen over de natuurlijke omgeving en 
de veranderingen die de mens erin heeft aangebracht. 
 

 

Wiskundige 
geletterdheid 

 

Het vermogen om de rol van wiskunde in het dagelijkse leven in te schatten, 
om goed gefundeerde beslissingen te nemen en om wiskunde te gebruiken 
op manieren die tegemoet komen aan de noden van het leven van een 
persoon als constructieve, betrokken en denkende burger. 
 

 

Leesvaardigheid 
 

Het begrijpen, het gebruiken van en het reflecteren op geschreven teksten, 
zodat iemand zijn doelen kan bereiken, zijn kennis en capaciteiten kan 
ontwikkelen en kan participeren in de maatschappij. 
 

 

Definities leergebieden PISA (uit De Meyer, Pauly & Van de Poele, 2004) 
 
In wetenschappelijke geletterdheid staan twee vaardigheden centraal: ten eerste de vaardigheid 
om gefundeerde conclusies te trekken op basis van verstrekte informatie en ten tweede met een 
kritische blik kijken naar beweringen van anderen. Meningen moeten onderscheiden kunnen 
worden van gefundeerde stellingen. 
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Net zoals bij TIMSS wordt in het PISA-onderzoek het domein georganiseerd aan de hand van een 
aantal dimensies. Naast een inhouds- en procesdimensie wordt echter een derde dimensie 
onderscheiden die de situatie aangeeft, waarin de opgave zich afspeelt. In wat volgt worden 
deze drie dimensies toegelicht voor het leergebied wetenschappelijke geletterdheid. 

 
Wetenschappelijke kennis en concepten  
De kennis die bij wetenschappelijke geletterdheid aan bod komt, wordt geselecteerd aan de 
hand van drie criteria, namelijk:  

 relevantie voor het dagelijkse leven 
 blijvende relevantie voor het leven 
 de mogelijkheid om gecombineerd te kunnen worden met de geselecteerde 

wetenschappelijke processen.  
 
Er wordt in de internationale toelichting bij het kader een niet-exhaustieve lijst aan inhoudelijke  
thema's aangedragen, maar er vindt geen verdere organisatie plaats. De indeling wordt in de 
onderstaande tabel voorgesteld (De Meyer e.a., 2004). Er wordt geen verdere toelichting 
gegeven over de exacte afbakening van de verschillende categorieën. 
 
 
Tabel: indeling kennis en concepten wetenschappelijke geletterdheid  
 

Overkoepelend thema Thema 
 

Wetenschappelijke kennis 
 

Fysische systemen 
Levende systemen 
De aarde en het heelal 
 

 

Kennis over 
wetenschappen 

 

Wetenschap en technologie 
Wetenschappelijk onderzoek 
Wetenschappelijke verklaringen 
Wetenschap en technologie met betrekking tot de samenleving 
 

 
 
Wetenschappelijke processen  
Wetenschappelijke geletterdheid legt meer de nadruk op het gebruik van wetenschappelijke 
kennis om gefundeerde conclusies te trekken dan op de vaardigheid om zelf aanwijzingen te 
verzamelen. Het gaat er dan ook eerder om hoe men omgaat met wetenschappelijke kennis dan 
om processen die men binnen de wetenschap toepast om kennis te vergaren. Er worden drie 
processen onderscheiden, waarbij vooral in het eerste proces wetenschappelijke kennis centraal 
staat. De omschrijving van de processen wordt gegeven in onderstaande tabel.  
 

 
 
Situaties en contexten  
De opgaven behandelen problemen die individuen, bepaalde groepen van mensen en de hele 
wereldbevolking beïnvloeden. De situaties en contexten waarin de opgaven zich afspelen worden 
omschreven aan de hand van toepassingsgebieden. De verschillende toepassingsgebieden van de 
opgaven zijn ‘het dagelijkse leven en gezondheid’, ‘aarde en milieu’ en ‘technologie’. Binnen 
elk toepassingsgebied worden nog thema's onderscheiden. In onderstaande tabel wordt een 
overzicht gegeven van de toepassingsgebieden en de thema's. 
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2.3.3 De instrumenten 
TIMSS 
De leerlingen maken een toets voor wetenschappen waarin zowel kennis en inzicht in begrippen, 
als denkprocessen en de beheersing van vaardigheden worden onderzocht. Alle leerlingen 
worden gedurende 90 minuten getoetst. 
De toets wordt ontwikkeld door internationale vak- en onderwijsexperten. De toets is zo 
ontwikkeld dat de resultaten vergelijkbaar zijn, ongeacht de culturele verschillen tussen de 
deelnemende landen. 
Daarnaast vullen de leerlingen een vragenlijst in over hun attitudes tegenover en hun waardering 
voor wetenschappen.  
De onderzoekers verzamelen ook informatie over een aantal leerling, leerkracht- en 
schoolvariabelen. Bijvoorbeeld over de socio-economische achtergrond van de leerlingen, de 
beschikbaarheid van computers, het gebruik van handboeken en dergelijke. 
 
PISA 
  
Bij PISA worden de leerlingen getest binnen de eigen schoolomgeving. De 15-jarigen worden 
geselecteerd ongeacht de klas of het leerjaar waarin ze les volgen. Gedurende twee uur vullen 
ze een testboekje in met vragen. Daarna vullen alle leerlingen ook een achtergrondvragenlijst in 
over zichzelf, hun leergewoontes en attitudes en hun school. Ook de directies van de 
deelnemende scholen vullen een achtergrondvragenlijst in over hun school. De informatie uit de 
vragenlijsten wordt gebruikt om verschillen in prestaties te helpen verklaren. 
 
 
2.4 Steekproef 
 
TIMSS 
De omvang van de steekproeven in 1995, 1999 en 2003 wordt in onderstaande tabel 
weergegeven. Er worden steeds volledige klassen bij de proef betrokken. 
 

Jaar Aantal deelnemende scholen (Vlaanderen) Aantal leerlingen 

1995 141 2979 

1999 135 5259 

2003 148 4970 

 
PISA 
De Vlaamse steekproef van PISA 2000 bestond uit 124 scholen waarin 3890 15-jarigen werden 
getest. De Vlaamse steekproef was volledig representatief naar net, onderwijsvorm en 
studierichting. Ook uit het BuSo werden een aantal scholen opgenomen. 
Aan PISA 2003 namen in Vlaanderen iets meer dan 5.000 leerlingen uit 162 verschillende scholen 
deel aan het onderzoek. Ook deze PISA-steekproef is volledig representatief voor het Vlaamse 
secundair onderwijs en opnieuw werd het BuSO er expliciet in opgenomen.  
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2.5 Resultaten 
 
TIMSS 
Globale resultaten voor het tweede jaar secundair onderwijs 
Voor wetenschappen neemt Vlaanderen de zestiende plaats in op de ranglijst. De resultaten van 
Vlaanderen liggen significant hoger dan het internationale gemiddelde en de score van 26 andere 
landen en op gelijk niveau van 8 landen waaronder Slovenië, Litouwen, Slowakije, Letland en 
Schotland. Het is belangrijk te melden dat de Vlaamse leerlingen gemiddeld 1 tot 5 maanden 
jonger zijn dan de leerlingen uit de hoger gerangschikte landen. 
 
Resultaten op de deelgebieden van TIMSS 2003 
 
In onderstaande wordt een overzicht gegeven van de Vlaanderen voor de verschillende 
deelgebieden van wetenschappen voor TIMSS 1999 en TIMSS 2003. De resultaten worden 
vergeleken met de internationale gemiddelden op dezelfde toetsen. Het getal tussen haakjes 
verwijst naar de rangschikking die Vlaanderen voor elk van de deelgebieden internationaal 
bekleedt.  
 
 

Deelgebieden 
wetenschappen 

Vlaanderen TIMSS 
1999 

Internationaal 
gemiddelde 1999 

Vlaanderen TIMSS 
2003 

Internationaal 
gemiddelde 2003 

Aardrijkskunde 533 (7)  508 (22) 474 

Biologie 535 (7)  526 (13) 474 

Fysica 530 (8)  514 (19) 474 

Chemie 508 (18)  503 (19) 474 

Milieuproblematiek 513 (12)  523 (13) 474 

Wetenschappelijk 
onderzoek 526 (11)  _______ _______ 

 
 
Percentage leerlingen dat de internationale standaarden halen 
 
Het TIMSS-onderzoek rapporteert haar resultaten op basis van een meetschaal. Om te weten wat 
een schaalpunt nu juist betekent (bijvoorbeeld wat betekent een score van 536 op een 
meetschaal?) wordt in TIMSS een procedure van schaalverankering gebruikt. Bij deze procedure 
worden schaalpunten (benchmarks) vastgelegd die leerlingenprestaties beschrijven op basis van 
een inhoudelijke interpretatie van opgaven die leerlingen op deze ankerpunten beheersen. Deze 
procedure wordt enkel toegepast voor de algemene schaal en niet voor de inhoudspecifieke 
schalen. Deze werkwijze levert een omschrijving op van de kennis en vaardigheden die een 
leerling op een bepaald punt beheerst.  
 
De internationale standaarden zijn als volgt bepaald: 
 

Gevorderde standaard: minstens 625 punten 
Hoge standaard: minstens 550 punten 
Tussenliggende standaard: minstens 475 punten 
Lage standaard: minstens 400 punten. 

 
De resultaten voor Vlaanderen zijn samengevat in de onderstaande tabel. 
 

Standaard Vlaanderen Internationaal gemiddelde 
Gevorderde standaard 3% 6% 

Hoge standaard 33% 25% 
Tussenliggende standaard 76% 54% 

Lage standaard 94% 78% 
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Bijna alle Vlaamse leerlingen halen voor wetenschappen minstens de lage standaard. 
 
Voor wetenschappen werden tevens een aantal trenditems geformuleerd. Dit zijn toetsitems die 
zowel in TIMSS 1999 als TIMSS 2003 werden bevraagd. In onderstaande tabel zijn de resultaten 
voor Vlaanderen weergegeven en worden de resultaten vergeleken met het internationale 
gemiddelde (een pijltje in neerwaartse richting verwijst naar een significante daling van het 
resultaat van TIMSS 2003 t.o.v het resultaat van TIMSS 1999; een opwaarts gericht pijltje 
betekent een significante stijging). Hieruit blijkt dat Vlaanderen voor alle deelgebieden in 2003 
significant slechter scoorde dan in 1999, terwijl er internationaal geen significante verschillen 
zijn op de significante hogere score voor aardrijkskunde na. 
 

 
 
 
Het TIMSS-onderzoek in relatie tot de Vlaamse eindtermen 
 
De deelname van Vlaanderen aan internationaal vergelijkend onderzoek heeft zijn waarde op 
zich. Het levert vergelijkende informatie op en plaatst het onderwijssysteem in een 
internationale context. Naast deze ‘relatieve’ informatie levert het ook feedback op die eerder 
‘absoluut’ van aard is, bijvoorbeeld voor welke domeinen presteren leerlingen beter of slechter 
dan voor andere en kunnen we dat verklaren? Een bijkomende vraag is echter hoe we de 
resultaten van internationale onderzoeken zoals TIMSS en PISA kunnen interpreteren in relatie 
tot de eigen doelstellingen en evaluaties. 
  
Alhoewel het TIMSS-onderzoek in het ontwerp van het conceptueel kader werkt met de 
zogenaamde grootste gemene deler van de curricula van de deelnemende landen, is het nog 
maar de vraag hoe groot de overeenkomst is tussen wat onderzocht wordt via TIMSS en wat 
beoogd wordt in de Vlaamse eindtermen. Om die vraag te beantwoorden heeft de minister een 
onderzoek laten uitvoeren naar de mate van congruentie tussen TIMSS en PISA en de eindtermen 
(Van Nijlen e.a., 2006). Er werd onder meer onderzocht in welke mate de conceptuele kaders en 
opgaven uit PISA en TIMSS aansluiten bij de Vlaamse eindtermen en peilingen. De achterliggende 
vraag was of het überhaupt mogelijk is om aan de hand van internationaal onderzoek een 
uitspraak te doen over het bereiken van de eindtermen.  
 
Aan een groep van beoordelaars werd gevraagd om de overeenkomst aan te geven tussen de 
conceptuele kaders en de opgaven van PISA en TIMSS enerzijds en de Vlaamse eindtermen 
anderzijds. De beoordeling gebeurde voor TIMSS wetenschappen en wiskunde basisonderwijs 
(leerjaar 4) en eerste graad secundair onderwijs (leerjaar 8). Voor PISA gebeurde de beoordeling 
voor wetenschappelijke geletterdheid, wiskundige geletterdheid en leesvaardigheid (15-jarigen). 
 
Voor TIMSS Wetenschappen (leerjaar 8) levert dit samengevat het volgende beeld op. In totaal 
meten 181 TIMSS-opgaven of 16% van de opgaven elementen die ook in de eindtermen 
verondersteld worden. Dit kunnen zowel eindtermen uit het domein biowetenschappen, als uit 
de domeinen natuurkunde, chemie, geowetenschappen en milieuwetenschappen zijn. 
Een inhoudelijke analyse toont aan dat sommige aspecten uit de eindtermen niet gemeten 
worden via TIMSS (bijvoorbeeld praktische vaardigheden). Ook omgekeerd worden in TIMSS 
aspecten gemeten die niet voorkomen in de eindtermen (bijvoorbeeld aspecten van 
geowetenschappen, chemie, natuurkunde). 
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De resultaten van deze expertbeoordelingen leren ons dat er voor TIMSS-wetenschappen slechts 
een beperkte overeenkomst is tussen de conceptuele kaders en de opgaven enerzijds en de 
eindtermen anderzijds. Dit betekent onder meer dat het niet mogelijk is om de TIMSS-resultaten 
zomaar te gebruiken om informatie te verzamelen over de realisatie van (een groep van) 
eindtermen en een terugkoppeling te maken naar het onderwijsbeleid. Dit wil niet zeggen dat de 
informatie niet inhoudelijk kan geanalyseerd worden in combinatie met de Vlaamse peilingen. 
 
 
PISA 
 
Voor wetenschappelijke geletterdheid scoort Vlaanderen significant lager dan Finland, Japan, 
Hongkong-China en Korea. De resultaten voor dit domein liggen voor PISA 2003 iets hoger dan 
voor PISA 2000, maar het verschil is niet significant. Ook de plaats van Vlaanderen in de 
rangschikking is voor PISA 2003 nagenoeg dezelfde als voor PISA 2000. 
 
Vlaanderen scoort zeer goed op het luik ‘probleemoplossen’ van PISA 2003. Het verschil is niet 
significant met de koplopers (Korea, Finland en Hongkong-China). 
 
Het PISA-onderzoek in relatie tot de Vlaamse eindtermen 
 
Slechts 6% van de PISA-opgaven wetenschappelijke geletterdheid worden teruggevonden in de 
eindtermen natuurwetenschappen van de eerste graad secundair onderwijs. Algemeen mag men 
besluiten dat de aansluiting tussen de opgaven van het PISA-onderzoek voor wetenschappelijke 
geletterdheid en de eindtermen natuurwetenschappen van de eerste graad secundair onderwijs 
zo goed als onbestaande is (Van Nijlen e.a., 2006) 
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3 BESPREKING VAN DE VLAAMSE PEILINGRESULTATEN 
 
3.1  Worden de resultaten op de schriftelijke toetsen bevestigd of genuanceerd? 
 
 
GEZONDHEIDSZORG 
Resultaat op de peiling: 80% van de leerlingen in Vlaanderen bereikt de eindtermen. 
 
Getoetste eindtermen: 
ET 10: De leerlingen kunnen het verband aantonen tussen de kwaliteit en de kwantiteit van de 
voeding en de gezondheid. Ze kennen het belang van een goede hygiëne van het 
spijsverteringsstelsel. Ze zien in dat ze hun eigen voedingsgewoonte kunnen bepalen en 
bijsturen. 
 
ET 11: De leerlingen kunnen illustreren op welke wijze ze de belangrijkste risico’s en gevaren 
voor de ademhalingswegen en het bloedvatenstelsel kunnen vermijden. 
 
ET 12: De leerlingen kunnen elementen geven van de werking van het bewegingsapparaat en aan 
de hand van voorbeelden het effect van bepaalde houdingen en bewegingen op de goede 
ontwikkeling van het geraamte en het spierstelsel illustreren. 
 
Commentaar uit de brochure over de peiling: 
 
Gezondheidszorg is een thema dat binnen en buiten het onderwijs veel aandacht krijgt. Het 
basis- en secundair onderwijs investeert de laatste jaren sterk in gezondheidsopvoeding. Ook 
buiten de school ontvangen jongeren boodschappen over acties en TV-programma’s zoals ‘Kom 
op tegen kanker‘ en ‘Start to Run’. Thuis wordt vaak belang gehecht aan gezonde voeding en 
sport. Wellicht weerspiegelt dit alles zich in de goede resultaten voor de eindtermen over 
gezondheidszorg.  
 
Leerlingen hebben het in deze toets vooral moeilijk met opgaven waarin gepeild wordt naar 
niet direct waarneembare aspecten en processen, zoals de aan- of afwezigheid van vetten of 
vitamines in voedingsmiddelen, de opname van eiwitten. 
 
Wat zegt ons ander onderzoek? 
In de TIMSS proeven van 1999 is een opgave opgenomen die peilt naar de kennis van 14- tot 15-
jarigen in verband met gezonde voeding. 54% van de ondervraagde Vlaamse leerlingen 
beantwoorden deze vraag correct t.o.v. een internationaal gemiddelde van 33%. 
 
Een gezonde voeding MOET eiwitten bevatten omdat zij de voornaamste bron zijn van 
 
A energie voor het lichaam 
B vezels voor de spijsvertering 
C bouwstoffen voor de groei en het herstel van cellen 
D vitamines om ziekte te bestrijden 
 
Juist antwoord  C 
% juiste antwoorden Vlaanderen 54% 
   Internationaal 33% 
 

Bron: TIMSS, 1999 (8th Grade: 13-14 jaar) 
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MILIEUZORG 
Resultaat op de peiling: 66% van de leerlingen in Vlaanderen bereikt de eindtermen. 
 
Getoetste eindterm: 
ET 19: De leerlingen kunnen voorbeelden geven waaruit blijkt dat de mens natuur en milieu 
beïnvloedt en dat hierdoor het biologisch evenwicht kan gewijzigd worden. 
 
Commentaar uit de brochure over de peiling: 
 
Milieuzorg is net als gezondheidszorg een maatschappelijk thema dat zowel in het  
onderwijs als daarbuiten actueel is. Toch zijn de resultaten hier minder goed dan  
voor gezondheidszorg. We stelden dat ook vast bij de peiling in het basisonderwijs.  
Ligt milieuzorg verder van de leefwereld van jongeren dan we denken? Of is de  
manier waarop we het benaderen in het onderwijs te moeilijk? De vragen binnen  
de toets milieuzorg waarvoor basiskennis van chemische processen nodig is, zoals  
vragen in verband met zure regen of uitlaatgassen, zijn voor veel leerlingen van de  
eerste graad te moeilijk. 
 
Wat zegt ons ander onderzoek? 
 
Uit heel wat onderzoek blijkt dat mensen heel goed kunnen leven met tegenstrijdige inzichten 
(Alblas & Wals, 1995), wat zich laat verklaren vanuit de veronderstelling dat die (tegenstrijdige), 
inzichten deel uitmaken van gescheiden conceptuele structuren. Zo zouden we kunnen 
veronderstellen dat leerlingen kennis bezitten die ze inzetten voor het oplossen van schoolse 
problemen, maar dat ze andere kennis inzetten voor het oplossen van dagelijkse problemen. 
Onderzoekers uit de natuur- en milieueducatieve sector benadrukken dat natuur- en 
milieueducatie gericht is op het dagelijkse leven, zowel binnen als buiten de klas en de school. 
Zij pleiten ervoor om tijdens het leerproces leerlingen te confronteren met inzichten die zich 
gevormd hebben binnen en buiten (bijv. via de media) de school, waardoor nieuwe inzichten tot 
stand komen. 
 
In het TIMSS onderzoek van 2003 werden onderstaande opgaven opgenomen in de toets over 
milieuwetenschappen. De eerste opgave peilt naar het inzicht van 13- tot 14-jarige leerlingen in 
verband de oorzaken van de opwarming van het klimaat. 45% van de ondervraagde Vlaamse 
jongeren geeft hierop het correcte antwoord, tegenover een internationaal gemiddelde van 44%.  
 
De verbranding van fossiele brandstoffen heeft het gehalte aan koolstofdioxide in de atmosfeer 
verhoogd. Wat is het mogelijke gevolg dat deze verhoogde hoeveelheid waarschijnlijk zal 
hebben op onze planeet? 
 
A Een warmer klimaat 
B Een kouder klimaat 
C Een lagere relatieve vochtigheid 
D Meer ozon in de atmosfeer 
 
 
Juist antwoord  A 
% juiste antwoorden Vlaanderen 45% 
   Internationaal 44% 
 
  Bron: TIMMS 2003 (8th grade: 13-14 jaar) 
 
Het thema ‘klimaatverandering’ en ‘opwarming van de aarde’ kan in principe worden gekoppeld 
aan eindterm 19 natuurwetenschappen, maar sluit dichter aan bij eindterm 18 van het vak 
aardrijkskunde: de leerlingen kunnen voor enkele factoren uitleggen hoe ze weer en klimaat 
beïnvloeden. 
Niet onbelangrijk is de vaststelling dat het thema ‘opwarming van de aarde’ op het ogenblik dat 
de TIMSS-proef werd georganiseerd nog niet dezelfde media-aandacht genoot als dat vandaag het 
geval is. 
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Een andere opgave uit dezelfde TIMSS-proef sluit dichter aan bij een opgave rond milieuzorg uit 
de peiling biologie. Deze opgave wordt door 80% van de ondervraagde Vlaamse leerlingen die aan 
de TIMSS-proeven hebben deelgenomen correct beantwoord, tegenover een internationaal 
gemiddelde van 55%. 
 
Welke dagelijkse activiteit helpt het meest rechtstreeks de luchtvervuiling in een stad 
verminderen? 
 
A Het geluid van de televisie verminderen 
B Biologisch afbreekbare materialen gebruiken 
C het openbaar vervoer gebruiken in plaats van de eigen auto 
D papier recycleren 
 
Juist antwoord  C 
% juiste antwoorden Vlaanderen 80% 
   Internationaal 55% 
 
Bron: TIMSS, 2003 (8th Grade: 13-14 jaar) 
 
 
ECOSYSTEMEN 
Resultaat op de peiling: 65% van de leerlingen in Vlaanderen bereikt de eindtermen. 
 
Getoetste eindtermen: 
ET 14: De leerlingen kunnen duidelijk maken dat groene planten onder invloed van licht en met 
stoffen uit de bodem en de lucht organische stoffen produceren voor eigen gebruik en daarbij 
zuurstofgas aanmaken (fotosynthese). De leerlingen kunnen eveneens duidelijk maken dat 
organismen door dit proces direct of indirect van die groene planten afhankelijk zijn. 
 
ET 16: De leerlingen kunnen verduidelijken dat de organismen van een biotoop een 
levensgemeenschap vormen waarin voedselrelaties voorkomen. Ze kunnen in dit verband de 
begrippen voedselketen en voedselweb hanteren en kennen het belang van producenten, 
consumenten en reducenten. 
 
ET 17: De leerlingen kunnen met voorbeelden illustreren dat de omgeving het voorkomen van 
levende wezens beïnvloedt en omgekeerd. 
 
ET 18: De leerlingen kunnen met voorbeelden illustreren dat levende wezens aangepast zijn aan 
hun omgeving. 
 
Commentaar uit de brochure over de peiling: 
Het is mogelijk dat de minder goede resultaten voor de toets over ecosystemen te wijten zijn 
aan het feit dat de leerlingen moeite hebben met de vakterminologie.  
In eindterm 16 wordt expliciet gevraagd dat leerlingen begrippen als voedselweb en 
voedselketen gebruiken, en dat ze het belang van producenten, consumenten en reducenten 
kennen. Vooral met die drie laatste begrippen hebben ze het moeilijk. 
 
Leerlingen herkennen dieren en planten in hun biotoop; dezelfde vaststelling geldt voor het 
basisonderwijs. De essentie van eindterm 17, dat levende wezens en hun omgeving elkaar 
beïnvloeden, beheersen leerlingen veel minder. Deze resultaten bevestigen wat we ook al in het 
basisonderwijs veronderstelden, nl. dat leerlingen moeite hebben met opgaven/eindtermen die 
inzicht in relaties vereisen. Dat vereist dat ze een aantal kenniselementen kunnen combineren 
tot een zinvol geheel, wat uiteraard moeilijker is dan feiten onthouden. 

 40 



 
Wat zegt ons ander onderzoek? 
 
Zowel in TIMSS 1999 als TIMSS 2003 werden opgaven opgenomen die peilen naar de kennis van 
13- tot 14 jarigen over voedselrelaties binnen een gegeven gemeenschap van organismen. 
In de onderstaande opgave (TIMSS 2003) werd gepeild naar de voedselrelatie tussen verschillende 
organismen binnen een gegeven biotoop. Slechts 46% van de ondervraagde Vlaamse leerlingen 
beantwoordt deze vraag volledig juist. Het internationaal gemiddelde ligt echter nog beduidend 
lager, nl. 33%. 
 
De opgave uit TIMSS 1999 peilt eveneens naar de kennis i.v.m. voedselrelaties. Het verschil 
tussen beide opgaven (TIMSS 2003 en 1999) situeert zich vooral op het valk van de wijze waarop 
de opgave is aangeboden. In de opgave van 2003 moeten leerlingen zelf ‘verwoorden’ wat de 
voedselrelaties tussen de genoemde organismen inhouden, terwijl in de opgave van 1999 
leerlingen organismen moeten kiezen uit een lijst om dit cijfer vervolgens in het juiste cirkeltje 
te noteren. Dit verklaart misschien waarom op de opgave uit de toets van 1999 aanzienlijk beter 
werd gescoord dan op deze uit 2003.  
 

 
 
De afbeelding hierboven toont een gemeenschap bestaande uit muizen, slangen en 
graangewassen. 
 
Wat zou er met deze gemeenschap gebeuren indien mensen de slangen zouden doden? 
 
Juist antwoord: Omdat er geen slangen meer zijn zal het aantal muizen toenemen, waardoor de 
opbrengst aan graangewassen vermindert. 
 
% juiste antwoorden Vlaanderen 46% 
   Internationaal 33% 
 
Bron: TIMSS 2003 (8th Grade: 13-14 jaar) 
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Hieronder is een onvolledig voedselweb afgebeeld. Vervolledig het schema door in de lege 
cirkels het cijfer te schrijven dat overeenkomt met de naam van de plant of het dier in de lijst. 
Merk op dat de pijlen energiestromen voorstellen en vertrekken bij de aanbieder en lopen naar 
de verbruiker 
 
1) Rups 
2) Maïs 
3) Havik 
4) Slang 

 
 

Juist antwoord: zie schema 
% juiste antwoorden Vlaanderen 62% 
   Internationaal 56% 
Bron : TIMSS 1999 International Science Report 
 
 
Uit een onderzoek van Brinkman en Van der Sluys (in Brinkman, 1999) blijkt dat 99% van de 
leerlingen uit de eerste graad secundair onderwijs niet in staat zijn het begrip voedselcyclus op 
de juiste manier toe te passen, zelfs niet na een reeks lessen die aan dit begrip waren gewijd. 
Vooral het begrip reducenten bleek veel moeilijkheden op te leveren. 
 
 
SEKSUALITEIT EN VOORTPLANTING 
Resultaat op de peiling: 58% van de leerlingen in Vlaanderen bereikt de eindtermen. 
 
Getoetste eindtermen: 
ET 4: De leerlingen kunnen elementen aanhalen voor het feit dat alle mensen ondanks hun 
verscheidenheid tot dezelfde soort behoren. 
 
ET 5: De leerlingen kunnen beschrijven hoe de voortplanting bij mensen verloopt, verduidelijken 
dat via de bevruchting erfelijk materiaal van ouders op nakomelingen wordt doorgegeven, de 
geslachtsorganen benoemen en de menstruatiecyclus, zaadlozing, bevruchting, zwangerschap en 
geboorte beschrijven. 
 
ET 6: De leerlingen kunnen manieren aangeven om de voortplanting te regelen en om seksueel 
overdraagbare aandoeningen te voorkomen. 
 
ET 7: De leerlingen kunnen lichamelijke en sociaal-emotionele veranderingen in de puberteit bij 
jongens en meisjes onderkennen. 
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Commentaar uit de brochure over de peiling: 
 
In deze toets worden verschillende eindtermen samengenomen, maar de resultaten voor de 
diverse eindtermen zijn niet gelijklopend. Sommige eindtermen over seksualiteit of 
voorplanting hebben de meeste leerlingen verworven, andere beheersen ze duidelijk niet. 
 
Leerlingen weten dat bij de bevruchting erfelijk materiaal van ouders op nakomelingen wordt 
doorgegeven. 
 
Opgaven over anticonceptie scoren hoog; dat is geruststellend. Op de vraag welk 
voorbehoedsmiddel geschikt is om seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA) te vermijden, 
weet 86 procent van de leerlingen dat dit het condoom is en niet het spiraaltje, de pil of de 
temperatuurmethode. Bij leerlingen uit de technische opties geeft 79 procent een correct 
antwoord: één op vijf leerlingen weet dit dus niet. 
 
De verschillende stadia van de zwangerschap zijn niet gekend. Leerlingen hebben ook meer 
problemen met de anatomie van het voortplantingsstelsel van de man dan met dat van de 
vrouw. 
 
De menstruatiecyclus bij de vrouw is niet goed gekend. Het is opvallend dat leerlingen 
nauwelijks op de hoogte zijn van de periode waarin de vrouw vruchtbaar is. Misschien vinden 
leerlingen de vruchtbare periode in het kader van gezinsplanning op die leeftijd niet relevant 
en gaat hun interesse vooral uit naar middelen om een zwangerschap te voorkomen. Of 
misschien wordt dit deel van de eindterm, met name de menstruatiecyclus, te technisch en te 
abstract benaderd. Indien we echter overtuigd zijn van het belang van deze eindterm, dan 
moeten we nadenken over een zinvolle en aangepaste manier om dit aan 12 tot 14–jarigen aan 
te leren. Wellicht volstaat het om in de eerste graad de leerinhouden over de 
voortplantingscyclus en de zwangerschap tot de essentie te beperken. 
 
Bij eindterm 7 beheersen de meeste leerlingen het gedeelte over de lichamelijke 
veranderingen, de sociale en emotionele problemen in de puberteit kennen ze veel minder. 
Misschien gaan biologieleerkrachten er te veel van uit dat dit aspect van de seksualiteit en 
voortplanting voldoende in andere vakken aan bod komt (godsdienst, zedenleer, 
maatschappelijke vorming, vakoverschrijdend, …). 
 
Wat zegt ons ander onderzoek? 
In het TIMSS onderzoek van 2003 werd een opgave aangeboden die peilt naar de kennis van 
leerlingen over de betekenis van de geslachtscellen bij het overdragen van erfelijke kenmerken 
van de ene generatie op de andere. 
84% van de ondervraagde Vlaamse leerlingen beantwoordt deze opgave correct, tegenover een 
internationaal gemiddelde van 74 %. 
 
 

Kenmerken worden van de ene naar de andere generatie overgedragen via 
 
A enkel zaadcellen 
B enkel de eicel 
C zaadcellen en eicel 
D de testes 
 
Juist antwoord: C 
% juiste antwoorden Vlaanderen 83% 
   Internationaal 74% 
 
 

Bron : TIMSS 2003 (8th Grade: 13-14 jaar) 
 
Veel jonge leerlingen bezitten de misvatting dat de (waarneembare) erfelijke kenmerken van de 
kinderen steeds een perfect mengsel zijn van de kenmerken van de ouders (Wandersee e.a., 
1994) 
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BOUW EN WERKING 
Resultaat op de peiling: 43% van de leerlingen in Vlaanderen bereikt de eindtermen. 
 
Getoetste eindtermen: 
ET 8: De leerlingen kunnen het belang van de stofwisseling beschrijven voor de instandhouding 
van het menselijk lichaam en verduidelijken dat het opnemen, het transport en de verwerking 
van voedingsstoffen en zuurstofgas hierbij een belangrijke rol spelen. 
 
ET 9: De leerlingen kunnen de bouw en de werking van het spijsverteringsstelsel, het 
ademhalingsstelstel, het bloed, de bloedsomloop en het uitscheidingsstelsel bij de mens 
toelichten en hun onderlinge samenhang bespreken. 
 
ET 12: De leerlingen kunnen elementen geven van de werking van het bewegingsapparaat en aan 
de hand van voorbeelden het effect van bepaalde houdingen en bewegingen op de goede 
ontwikkeling van het geraamte en het spierstelsel illustreren. 
 
Commentaar uit de brochure over de peiling: 
Kennis en inzicht over de bouw en werking van het menselijk lichaam zijn onvoldoende over de 
hele lijn. De ademhaling en het bloedvatenstelsel scoren daarbij iets beter dan de spijsvertering 
en het uitscheidingsstelsel. Mogelijk kan dit verklaard worden door het feit dat leerlingen zich 
moeilijk een beeld kunnen vormen van wat er zich in het lichaam afspeelt. Deze processen 
gebeuren bovendien op een schaalniveau dat voor veel leerlingen van de eerste graad weinig 
betekent. Dat strookt met de analyse van de peiling natuur in het basisonderwijs. 
 
De zwakke score op het onderdeel spijsvertering ligt mogelijk aan het feit dat vertering een 
moeilijk te begrijpen proces is. Men tracht dit in lessen en handboeken biologie vaak te 
verduidelijken met experimenten waarmee abstracte processen en leerinhouden worden 
gekoppeld aan waarnemingen van leerlingen, zodat ze de achterliggende processen beter 
kunnen begrijpen. Zo moet een experiment met speeksel duidelijk maken dat de vertering al in 
de mond begint.  
Toch blijkt uit de peiling dat de conclusie, de essentie van experimenten niet beklijft. Ligt het 
accent te veel op het experiment zelf? Zijn de leerlingen teveel afgeleid door het 
experimenteren en koppelen ze dit te weinig aan een manier om informatie te vergaren? Wordt 
het proefje onvoldoende gekoppeld aan de leerinhoud waar het om draait? Krijgen leerlingen 
voldoende kansen om zich af te vragen wat ze kunnen leren uit deze experimenten? 
 
De werking van het bewegingsapparaat van de mens is onvoldoende gekend. Vragen die op het 
eerste gezicht heel eenvoudig lijken en zelfs kunnen worden beantwoord op basis van wat 
leerlingen bij zichzelf kunnen voelen of uitproberen, worden niet altijd goed beantwoord. 
Leerlingen kunnen bijvoorbeeld bij zichzelf voelen welke bewegingen een gewricht toelaat. 
Toch geven ze een fout antwoord. Ons onderwijs doet misschien te weinig een beroep op de 
ervaringskennis van de leerlingen. Dat is een uitdaging voor alle leraren, niet alleen de 
biologieleraren: meer uitgaan van wat leerlingen al weten, kunnen en ervaren en dit gebruiken 
als  
kapstok voor nieuwe informatie. Misschien moet er explicieter worden gewerkt aan  
strategieën die leerlingen kunnen inzetten bij probleemoplossen. 
 
Wat zegt ons ander onderzoek? 
 
Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat jonge leerlingen zeer moeilijk inzicht verwerven in 
begrippen die buiten het bereik van de directe waarneming met de zintuigen liggen (Johnstone, 
1993).  
Dezelfde auteur wijst op de moeilijkheid om te denken op verschillende niveaus, het 
macroniveau, het (sub)microscopische niveau en het niveau van de symbolische voorstellingen. 
Eén verklaring gaat uit van de veronderstelling dat door het gelijktijdig werken op verschillende 
niveaus het werkgeheugen van (jonge) leerlingen overbelast geraakt. 
Men stelt echter vast dat leerkrachten snel en vaak onbewust de overgang maken van het ene 
naar het andere niveau. 
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Boersma e.a. (2003) verwijzen in hun literatuurstudie (p. 49) over misconcepties bij jonge 
leerlingen naar een onderzoek van Ramadas e.a. waaruit blijkt dat 8- en 9-jarigen een beter 
beeld van de structuur van het verteringsstelsel hadden dan 13-jarigen. De auteurs 
veronderstellen daarom dat basisinformatie al op vrij jonge leeftijd kan begrepen worden, maar 
naarmate de leerlingen ouder worden en meer (orgaan)systemen leren, zou de verwarring groter 
worden. 
 
Wetenschappelijk onderzoek naar begripsvorming in verband met het menselijk skelet is eerder 
beperkt. Een Britse studie van Tunnicliffe & Reiss (1998), uitgevoerd bij verschillende 
leeftijdsgroepen (vanaf 4- tot 20-jarigen) over de kennis van het skelet, wijst uit dat zeer weinig 
leerlingen (en zelfs ‘undergraduate’ studenten) het skelet zien als één geïntegreerd, functioneel 
geheel.  
 
 
BASIS VAN HET LEVEN 
Resultaat op de peiling: 33% van de leerlingen in Vlaanderen bereikt de eindtermen. 
 
Getoetste eindtermen: 
ET 1: De leerlingen kunnen kenmerken van een levend wezen verduidelijken. 
 
ET2: De leerlingen kunnen illustreren dat een levend wezen als een geheel moet worden 
beschouwd en dat er samenhang is tussen de verschillende organisatieniveaus (cel, weefsel, 
orgaan, stelsel, organisme). 
 
ET 3: De leerlingen kunnen de cel als structurele eenheid van levende wezens beschrijven en 
volgende delen herkennen en benoemen: celwand, celmembraan, cytoplasma, vacuole, 
bladgroenkorrel, kern. 
 
Commentaar uit de brochure over de peiling: 
Leerlingen hebben weinig inzicht in de samenhang van de organisatieniveaus (cel, weefsel, 
orgaan, stelsel, organisme). Dat vereist een zeker abstractieniveau en veronderstelt dat 
leerlingen relaties kunnen leggen tussen de verschillende niveaus.  
 
Op basis van deze peiling kunnen we ons afvragen of leerlingen wel voldoende de betekenis van 
begrippen zoals ‘organisme’ of ‘stofwisseling’ kennen. 
 
Leerlingen kunnen blijkbaar niet goed interpreteren wat ze in de microscoop waarnemen. Hoe 
groot is zo’n cel dan wel? Waar moeten ze leren naar kijken? Verschillende soorten cellen 
hebben verschillende kenmerken en naargelang het celtype kan het uitzicht ervan sterk 
verschillen van de standaardvoorstelling zoals ze vaak in handboeken wordt afgebeeld. 
Leerlingen slagen er niet in om, in de veelheid van verschijningsvormen, een individuele cel te 
onderscheiden en de essentiële kenmerken ervan te herkennen. Hebben ze te weinig geoefend 
met verschillende soorten preparaten? Kan een meer aangepaste didactiek hieraan tegemoet 
komen? Bijvoorbeeld in plaats van slechts éénmaal in het schooljaar de cel te bestuderen, 
zouden leerkrachten een microscopie-oefening kunnen inlassen telkens een nieuw stelsel aan 
bod komt. Op die manier wordt wellicht het inzicht in de verscheidenheid van celvormen en 
celorganellen beter verankerd. 
 
Een ander probleem is dat leerkrachten wellicht de bouw (van een cel) niet echt koppelen aan 
de werking ervan. Bouw en werking moeten samen behandeld worden om een geïntegreerd 
beeld te krijgen. 
 
Wat zegt ons ander onderzoek? 
 
Boersma e.a. (2003) verwijzen naar een studie van Ryman die aantoont dat een groot aantal 
kinderen –zelfs in de leeftijdsgroep tot 15 jaar- planten als niet-levend beschouwen. 
 
Onderzoek toont dat leerlingen vaak alternatieve concepten bezitten i.v.m. processen als 
vertering en ademhaling; vooral de koppeling tussen het macroscopische (verteringsproces) 
verschijnsel en de functie ervan op celniveau blijkt erg moeilijk te maken (Simpson, 1993). 
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Dezelfde auteur verwijst ook naar de vaststelling dat leerlingen het vak biologie vaak als een 
verzameling van naast elkaar staande onderwerpen (bouw, vertering, ademhaling, bloedsomloop 
…) beschouwen waarbij inzicht in de samenhang volledig ontbreekt. 
 
Uit onderzoek blijkt dat de kennis van de relaties tussen ademhalings- en 
bloedcirculatiesysteem, als ook voeding, vertering en transport door het lichaam lastig blijft 
voor zowel jonge als oudere kinderen (Boersma e.a, 2003). 
 
 
ORGANISMEN 
Resultaat op de peiling: 25% van de leerlingen in Vlaanderen bereikt de eindtermen. 
 
Getoetste eindtermen: 
ET 13: De leerlingen kunnen een aantal kenmerkende organismen uit een biotoop herkennen en 
benoemen door gebruik te maken van een eenvoudige determineersleutel. 
 
ET 14: De leerlingen kunnen duidelijk maken dat groene planten onder invloed van licht en met 
stoffen uit de bodem en de lucht organische stoffen produceren voor eigen gebruik en daarbij 
zuurstofgas aanmaken (fotosynthese). De leerlingen kunnen eveneens duidelijk maken dat 
organismen door dit proces direct of indirect van die groene planten afhankelijk zijn. 
 
ET 15: De leerlingen kunnen de delen van een zaadplant benoemen en de bouw van de zaadplant 
beschrijven in relatie met de fotosynthese, de opneming van stoffen en de voortplanting. 
 
Commentaar uit de brochure over de peiling: 
 
Op de toets over organismen scoren de leerlingen bijzonder zwak, allicht heeft dit meerdere 
oorzaken. Wat in het oog springt, is dat deze eindtermen in hoofdzaak betrekking hebben op 
plantkunde. Ook bij de praktische proeven presteren leerlingen minder goed in de opdrachten 
over planten dan over dieren. De structuur en werking van planten is voor leerlingen van deze 
leeftijdsgroep minder aantrekkelijk en misschien ook moeilijker te begrijpen. Dieren spreken 
wellicht meer tot de verbeelding dan planten en de verwantschap tussen dieren en mensen is 
groter.  
Nochtans kunnen bepaalde aspecten van plantkunde niet over het hoofd worden gezien, indien 
we leerlingen een inzicht in de werking van de natuur –in brede zin- willen bijbrengen. We 
moeten de manier waarop we dat doen ter discussie durven stellen. Kunnen deze leerinhouden 
niet beter aan bod komen tijdens de lessen over ecosystemen of over het milieu? Moeten we ons 
ook niet afvragen of leerplannen en handboeken niet te ver gaan en wel voldoende rekening 
houden met wat de eindtermen vragen? Komen de opbouw- en afbraakprocessen bij planten niet 
te vroeg in het aanbod? Indien we echter inzicht in de natuur en haar processen nastreven, dan 
is enige kennis van de betekenis van fotosynthese hierbij essentieel. Zoeken we daarom niet 
beter aansluiting bij de wijze waarop dit in het basisonderwijs wordt aangepakt? Hoeveel verder 
kunnen we gaan in de eerste graad? Zijn een aantal aspecten van deze processen niet eerder 
bestemd voor leerlingen van de tweede graad? Een ernstige bezinning over deze eindtermen en 
over de wijze waarop ze geïmplementeerd worden, is wenselijk. 
 
Leerlingen ondervinden veel moeilijkheden bij het determineren van organismen aan de hand 
van een determineersleutel. Determineren heeft twee doelen: enerzijds nauwkeurig leren 
waarnemen en anderzijds inzicht krijgen in de rijkdom, de diversiteit en de onderlinge 
verwantschap van organismen. Determineren kan goed worden geoefend in de klas. De algemene 
principes kunnen telkens worden benadrukt en de transfer kan worden gemaakt naar andere 
contexten. Ontwikkelaars van leermiddelen zouden hier ondersteuning kunnen bieden door 
oefensets en bijhorende determineersleutels aan te bieden aan de scholen. 

 46 



 

Wat zegt ons ander onderzoek? 
 
Onderzoek naar de begripsvorming bij leerlingen van 10 tot 15 jaar i.v.m. de rol van de bloem 
bij de voortplanting van planten (Helldén, 1998) leert dat leerlingen gebruik maken van 
antropomorfe en antropocentrische ideeën om de functie van bepaalde plantendelen te 
beschrijven. Zo blijkt dat zelfs volgens sommige 15-jarigen de bloemkleur ‘dient’ om de plant 
meer zichtbaar te maken in de natuur en om de natuur mooier te maken.  
 
In de literatuur wordt herhaaldelijk gewezen op het feit dat leerlingen fotosynthese als één van 
de moeilijkste onderwerpen binnen de biologie ervaren. Vaak geciteerde misvattingen i.v.m. 
fotosynthese zijn: 
 Planten doen aan fotosynthese, dieren ademen (Brown, 1995): 
 Planten ademen enkel in het donker; bij aanwezigheid van licht doen ze enkel aan 

fotosynthese (Brown, 1995): 
 Planten halen hun voedsel uit de bodem (Wandersee e.a. 1994) 

 
De misvatting dat planten enkel voedsel halen uit de bodem kan ook in verband worden gebracht 
met een andere misvatting die men bij jonge leerlingen aantreft, nl. dat gassen –en dus ook CO2-  
gewichtloos zijn. Voor hen valt dan ook moeilijk te begrijpen dat CO2 de belangrijkste bron is 
voor de opbouw van de biomassa (Mintzes e.a., 1997; Wandersee e.a., 1993). Een bijkomend 
probleem is dat in de eindtermen natuurwetenschappen van de eerste graad secundair onderwijs 
geen aandacht wordt geschonken aan de verschillende aggregatietoestanden, zodat de 
eigenschappen van gassen niet expliciet aan bod (moeten) komen in de lessen biologie. 
Bestaande misvattingen, zoals de ‘gewichtloosheid van gassen’, zullen interfereren met de 
nieuwe aangeboden kennis, waardoor nieuwe misvattingen kunnen ontstaan.Onderzoek toont 
aan dat degrlijke misvattingen vaak erg hardnekking zijn en zijn internationaal verspreid 
(Gunstone, 1995)  
Ook Simpson (1993) merkt op dat goed inzicht in het proces van fotosynthese een degelijk inzicht 
vereist in de begrippen ‘levend wezen’, ‘gas’ en ‘energie’. Vooral de twee laatste begrippen 
vereisen een zeker niveau van abstract denken, wat voor de leeftijdsgroep van de eerste graad 
secundair onderwijs niet zo vanzelfsprekend is. 
Daarnaast is fotosynthese een erg abstract begrip dat niet direct waarneembaar is. 
 
In TIMSS 2003 komt een opgave voor waarbij leerlingen de juiste proefopstelling moeten 
aanduiden om na te gaan of de aanwezigheid van een bepaalde factor (in dit geval zand) van 
invloed is op de groei van planten. Slechts 36% van de ondervraagde Vlaamse leerlingen 
beantwoordt deze vraag correct, tegenover een internationaal gemiddelde van 58%. Ter 
illustratie: op deze vraag scoorde Vlaanderen op drie landen na het zwakst op een totaal van 44 
landen. 
Er dient opgemerkt dat deze vraag niet enkel peilt naar inzicht in groeiprocessen van planten, 
maar ook naar kennis in verband met het onderzoeken van wetenschappelijke hypothesen. 
Tijdens de peilingtoets biologie kregen de leerlingen een vergelijkbare opgave aangeboden, 
waarbij werd gevraagd om aan te duiden in welk proefbuisje de concentratie koolstofdioxide na 
8 uur het laagst zou zijn. Alle proefbuisjes waren gevuld met water. In het eerste proefbuisje 
bevond zich een levende slak, in het tweede een waterplant en een slak, in het derde een 
waterplant en in het vierde enkel water. Ook in deze opgave werd getoetst of leerlingen in staat 
bleken meerdere factoren tegelijk te manipuleren. Alhoewel deze opgave duidelijk boven de 
cesuur werd geplaatst, is het toch het vermelden waard dat ook hier slechts 25% van de 
leerlingen correct antwoorden. 
Leerlingen van de eerste graad blijken het dus duidelijk moeilijk te hebben met denkprocessen 
waarbij zij met meerdere variabelen tegelijk rekening moeten houden. 
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Een leerling is van oordeel dat groene planten zand nodig hebben voor een gezonde groei. Om 
haar idee te testen gebruikt zij twee potten met planten. Eén van deze potten is hieronder 
afgebeeld. Welke pot van de onderstaande tekeningen (A, B, C, D, E) moet zij gebruiken als 
tweede pot? 

 
 
Juiste antwoord: E 
 
% juiste antwoorden Vlaanderen 36% 
   Internationaal 58% 
 
 
Bron : TIMSS 2003 (8th Grade: 13-14 jaar) 
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MICROSCOPIE OPDRACHTEN IN HET BIOLOGIELOKAAL 
Onderzochte eindterm: 
ET 22: De leerlingen kunnen eenvoudige microscopische preparaten maken en bij microscopie-
oefeningen de relatie leggen tussen waargenomen afmetingen en de werkelijke grootte. 
 
BOSPROEVEN 
Onderzochte eindtermen: 
ET 13: De leerlingen kunnen een aantal kenmerkende organismen uit een biotoop herkennen en 
benoemen door gebruik te maken van een eenvoudige determineersleutel. 
 
ET 23: De leerlingen kunnen in een biotoop gerichte waarnemingen verrichten. 
 
Uit de brochure over de Vlaamse peiling: 
 
Zowel bij microscopie als bij de bosproeven zijn er weinig verschillen tussen de gemiddelde 
scores van anderstaligen en Nederlandstaligen en tussen de scores van de leerlingen uit de 
diverse optiegroepen. Dat zijn interessante bevindingen. Wanneer de leerlingen bij de 
schriftelijke toetsen een dier of een plant moeten determineren, zijn er duidelijke verschillen 
tussen de leerlingen uit de diverse optiegroepen. Die verschillen verdwijnen wanneer leerlingen 
dit moeten doen in een biotoop met levend materiaal. Kan dat erop wijzen dat leerlingen met 
verschillende talenten anders presteren in verschillende contexten? Presteren de leerlingen uit 
klassieke talen minder goed wanneer ze minder vertrouwde opdrachten moeten vervullen 
buiten de vertrouwde schoolse context? Zorgt deze minder schoolse situatie en de praktische 
aard van de opdrachten ervoor dat de leerlingen uit een aantal technische opties meer een 
beroep doen op hun mogelijkheden zoals handigheid, durf, zin voor initiatief, omgaan met 
concreet of levend materiaal? Dit zou betekenen dat we in het onderwijs kinderen veel meer 
moeten aanspreken op hun talenten en dat we naast schoolse situaties ook voldoende minder 
schoolse situaties moeten voorzien. 
 
 
3.2 Worden de resultaten op de praktische proeven bevestigd of genuanceerd 

door ander onderzoek? 
 
In een groot aantal publicaties vindt men een pleidooi om leerlingen zoveel als mogelijk de 
gelegenheid te geven om tijdens de lessen natuurwetenschappen eerstehands ervaringen op te 
doen via onderzoeksvaardigheden en via directe waarnemingen in de natuur. 
In deze publicaties kan de leraar vaak aanwijzingen vinden over de wijze waarop practica 
kunnen worden ingericht. Deze publicaties rapporteren echter zelden of nooit over de prestaties 
van leerlingen op deze praktische proeven. 
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3.3 Worden de verschillen in leerlingenprestaties bevestigd of genuanceerd door 
ander onderzoek? 

 
 
Uit de analyses van de Vlaamse peilingresultaten blijken een aantal opvallende effecten van 
leerling-, klas- en schoolkenmerken. Worden de effecten van een aantal van deze variabelen, 
zoals taal en geslacht, ook bevestigd door ander onderzoek?  
 
Taal 
 
De PISA-resultaten van 2003 (De Meyer e.a., 2004) onderstrepen het belang van taal voor de 
schoolprestaties van de Vlaamse leerlingen. Het onderzoek richt zich naar ongeveer dezelfde 
doelgroep (15-jarigen) als het peilingonderzoek Biologie. Het PISA-onderzoek wijst eveneens op 
de kloof tussen de schoolprestaties van leerlingen die thuis Nederlands spreken en deze die 
andere thuistaal spreken. De kloof blijkt nergens groter dan in Vlaanderen. Hier moet wel een 
niet onbelangrijke nuancering worden gemaakt: leerlingen die thuis Nederlands spreken 
presteren uitzonderlijk hoog wardoor de kloof met de anderen versterkt wordt. 
Anderzijds moet hierbij een kanttekening worden geplaatst. Bij de praktische proeven zijn de 
verschillen tussen de gemiddelde scores van de Nederlandstaligen en anderstaligen zeer gering, 
vooral wanneer de praktische proeven moeten uitgevoerd worden buiten de klasomgeving. 
 
Ook uit de proeven georganiseerd door TIMSS blijkt duidelijk dat de groep leerlingen die thuis 
altijd Nederlands spreekt hogere gemiddelde scores behaalt dan de leerlingen die thuis soms of 
nooit Nederlands spreken (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 2004). 
Naast het belang van het beheersen van de taal waarin wordt onderwezen, is er ook het belang 
van een goed begrip van de domeinspecifieke termen die worden gebruikt in de klas (Johnstone, 
1993). Zeker in de natuurwetenschappen worden een aantal termen gebruikt die in het 
dagelijkse leven een andere betekenis hebben (bijvoorbeeld ‘vluchtig’). Dit is voor de leerlingen 
verwarrend en bemoeilijkt de begripsontwikkeling. Aandacht voor deze taaldrempel kan 
opgevangen worden door goed taalgericht onderwijs. 
 
 
Prestatieverschillende tussen de verschillende optiegroepen 
 
Leerlingen uit een basisoptie klassieke talen presteren aanzienlijk beter dan leerlingen uit de 
andere opties. Daarbij scoren leerlingen uit de technische opties het laagst. 
 
Ook hier dient dezelfde kanttekening worden gemaakt als voor het gebruik van Nederlands als 
thuistaal. Uit de resultaten op de praktische proeven blijkt namelijk dat de verschillen in 
prestaties tussen de verschillende opties verdwijnen wanneer leerlingen moeten uitvoeren 
buiten de klasomgeving. Dit kan erop wijzen dat leerlingen buiten de vertrouwde schoolomgeving 
anders presteren dan erbinnen of dat zij dan beroep doen op andere vaardigheden en/of 
attitudes. De resultaten van de peilingproeven geven hierover geen uitsluitsel, maar de 
resultaten zijn voldoende interessant om dit aspect verder te onderzoeken. 
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DEEL II: RESULTATEN VAN DE CONSULTATIE 
 
Op de vraag om te reageren op de resultaten van de peiling en zo deel te nemen aan het 
kwaliteitsdebat, reageerden een aantal organisaties en een beperkt aantal individuele personen 
(leerkrachten, docenten uit de lerarenopleiding).  
Van volgende organisaties ontvingen we een bijdrage: 
 

• Diocesane pedagogische begeleiding SO (Mechelen - Brussel) 
• Groep Educatieve & Wetenschappelijke Uitgevers 

o Uitgeverij De Boeck 
o Uitgeverij VAN IN 
o Uitgeverij Plantyn 
o Uitgeverij Pelckmans 
o Uitgeverij LICAP 
o Uitgeverij Averbode 
o Uitgeverij Die Keure 

• Vereniging voor Onderwijs in de Biologie 
• MOS 
• Onderwijsinspectie 

 
Hierna volgt een synthese van de inzendingen. De reacties werden gebundeld per vraag.  
 
De synthese beschrijft een aantal opinies en suggesties van organisaties en personen. Een 
kwantitatieve verwerking ervan leek ons niet aangewezen. Het gaat om louter kwalitatieve 
gegevens die ook zo moeten worden gelezen: ze geven trends aan en kunnen ideeën genereren 
voor het debat. 
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Vraag 1 
Hoe beoordeelt u de resultaten van deze peiling? Liggen ze in de lijn van uw verwachtingen 
of niet?  
 
De meeste respondenten geven aan dat de resultaten in de lijn van hun eigen verwachtingen 
liggen. 
 
Anderzijds zijn sommigen verbaasd dat de thema’s die voor de peiling Wereldoriëntatie van het 
basisonderwijs wel goed scoren, dit niet goed doen in het secundair onderwijs. 
Sommige leerkrachten zijn verbaasd over de resultaten omdat zij er bijna automatisch van 
uitgaan dat de leerlingen de leerstof begrijpen. 
 
 

Vraag 2 
Worden de resultaten van deze peiling bevestigd, tegengesproken of genuanceerd door 
resultaten van eigen of andere evaluatie- of onderzoeksgegevens? 
 
De meeste respondenten hebben gemeld niet over eigen evaluatie- of onderzoeksgegevens te 
beschikken. 
Sommigen verwijzen naar de goede resultaten die Vlaamse leerlingen behalen op internationale 
toetsen (TIMSS, PISA) die in contrast staan tot de tegenvallende resultaten van deze peiling. 
 
Sommige leerkrachten geven aan dat ook de resultaten van toetsen en proefwerken van hun 
leerlingen erg tegenvallen. Twee vakwerkgroepen uit verschillende scholen vermelden dan weer 
dat zij net goede resultaten voor biologie behalen met hun leerlingen van de eerste graad. 
 

Vraag 3 
Worden de resultaten van deze peiling bevestigd, tegengesproken of genuanceerd door uw 
praktijkervaringen? 
 
De meeste respondenten geven aan dat de resultaten van deze peiling kunnen worden bevestigd 
of genuanceerd vanuit praktijkervaringen. 
 
Een leraar merkt op dat men weinig enthousiasme en vernieuwingsgezindheid merkt bij de 
stagedoende leraars. 
 
De meest voorkomende bemerking houdt verband met het feit dat de leerlingen zich de 
leerinhouden van het vorige leerjaar (1ste leerjaar van de 2de graad) niet meer herinneren. In dat 
verband merken sommigen op dat leerlingen nog weinig ‘parate’ kennis over de natuur bezitten. 
 

Vraag 4 
Hoe verklaart u de positieve resultaten?  
 
De positieve resultaten worden voor een groot deel in verband gebracht met de interessesfeer 
van deze leerlingengroep. Leerkrachten merken dat leerlingen vooral geboeid zijn door de 
biologie van mens en dier, en dat bijvoorbeeld leerinhouden over planten op dit vlak veel minder 
goed scoren. Bovendien scoren leerlingen beter op leerstof die verband houdt met hun 
leefwereld. Vaak gaat het om thema’s die veel media-aandacht krijgen. 
 
In dit verband volgende uitspraak van een respondent: 
Sommigen ervaren dat bio-maatschappelijke onderwerpen het ook merkelijk beter doen dan 
onderwerpen tot het bio-wetenschappelijke domein behoren.  
De maatschappijgerelateerde onderwerpen komen niet enkel aan bod in het vak biologie, maar 
de leerlingen komen ze ook tegen in andere maatschappelijk georiënteerde vakken en in de 
uitwerking van de vakoverschrijdende eindtermen. Door de leefwereld, de opvoeding en de 
maatschappelijke omgeving krijgen die onderwerpen een breder draagvlak, ze behoren als het 
ware tot de algemene kennis van de leerling. Ze zijn aanschouwelijker en dus ook relevanter 
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aan de leerling voor te stellen: de leerling begrijpt ze beter en kan ze via onderzoeksmethodes 
zelf vasthouden. Leerlingen zullen deze leerinhouden gemakkelijker absorberen dan de meer 
abstracte inhouden. 
 
Leerlingen onthouden beter leerinhouden die in de loop van het schooljaar of over schooljaren 
heen frequenter aan bod komen.  
 
Er wordt ook opgemerkt dat de positieve resultaten wel eens het gevolg zouden kunnen zijn van 
het feit dat bepaalde leerstofonderdelen die in de peiling werden bevraagd, nog vers in het 
geheugen lagen van de leerlingen. 
 
Een aanpak waarbij voldoende ruimte wordt gelaten voor experimenteren en onderzoeken zou 
ook betere resultaten opleveren dan de zuiver theoretische benadering. 
 
Men vindt de positieve scores in de peiling vaak terug bij vragen die handelen over duidelijk 
afgelijnde leerinhouden.   
 

Vraag 5 
Hoe verklaart u de negatieve resultaten? 
 
Verklaringen voor de negatieve resultaten worden gezocht op diverse terreinen. 
 
Voor sommige respondenten lag de cesuur van de opgaven van deze peiling veel te hoog. De 
vragen zouden teveel afgestemd zijn op het niveau van de leerlingen van de opties klassieke 
talen en moderne wetenschappen. 
 
De score op vragen over fysiologische processen is over het algemeen vrij laag. Inzicht in 
fysiologische processen vereist echter nogal wat voorkennis van chemie die bij leerlingen van de 
eerste graad nog ontbreekt.  
 
Een groot aantal respondenten wijst op het feit dat leerlingen geen ‘parate’ kennis meer 
bezitten of dat zij dit soort kennis snel vergeten. Meestal wordt kennis slechts eenmalig 
aangeboden en bevraagd, waardoor ze niet beklijft. In dit verband wijzen sommige respondenten 
erop dat het gaat om leerinhouden van het eerste jaar van de eerste graad en daardoor al lang 
‘vergeten’ zijn op het ogenblik dat de peiling plaats vond. Dit geldt niet enkel voor de zuivere 
kennisaspecten van de getoetste eindtermen, maar ook voor de praktische vaardigheden. 
De onderwijsinspectie wijst er in dat verband op dat de leerstof meestal wordt opgedeeld in 
leerjaren, in trimesters of semesters en na afloop wordt getoetst. In veel gevallen laat men de 
leerstof van een voorbije periode dan ‘wegvallen’. Deze fragmentatie is nog steeds dominant 
aanwezig. Slechts weinig scholen werken gericht naar de integratie en consolidering van alle 
aangeboden bouwstenen van het curriculum. In doorlichtingsverslagen wordt in dat verband 
regelmatig verwezen naar het ontbreken van een leerlijn. 
 
Ook andere respondenten verwijzen naar het sterk gefragmenteerd aanbod van leerinhouden als 
mogelijke (mede)oorzaak van de tegenvallende resultaten. 
 
De wetenschappelijke taal die wordt gehanteerd in de lessen biologie verklaart volgens 
sommigen voor een deel de zwakke prestaties op de toets. 
Daarnaast vermelden sommige respondenten dat zij ervaren dat leerlingen moeite hebben om 
verschijnselen te omschrijven en om verbanden te leggen tussen waarnemingen.  
 
Leerlingen hebben nog niet geleerd te denken volgens de wetenschappelijke methode. Er wordt 
volgens de mening van sommigen te veel de nadruk gelegd op het verwerven van (feiten)kennis 
terwijl het verwerven van vaardigheden -waaronder ook ‘leren leren’- naar de achtergrond 
verdwijnt. 
 
Overladen leerplannen worden ook aangehaald als mogelijk verklaring voor de tegenvallende 
scores. 
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De zwakke prestaties op de praktische proeven (zoals microscopie) zijn volgens sommige 
leerkrachten te wijten aan een tekort aan oefening. 
 
Jongeren hebben veel minder binding met de natuur dan vroeger. Daarbij wordt ook opgemerkt 
dat bij leerlingen uit scholen in een stedelijke omgeving de verbondenheid met de natuur nog 
verder te zoeken valt. Het resultaat is dan ook dat leerlingen ‘minder’ (voor)kennis bezitten over 
de natuur. 
 
Eindtermen zijn voor bepaalde respondenten te vaag geformuleerd; bovendien ontbreekt een 
duidelijke leerlijn. Doordat ze zo breed geformuleerd zijn gaan leerkrachten te diep in op 
bepaalde leerinhouden en krijgen de leerlingen een overvloed aan feitenkennis voorgeschoteld. 
 
De vertaalslag eindtermen - leerplannen - leerboeken en uiteindelijk de didactische uitwerking 
in de klas verloopt volgens sommigen niet efficiënt genoeg. 
 
Sommige respondenten hebben twijfels over de validiteit en betrouwbaarheid van bepaalde 
vragen uit de peiling. 
 
De zwakke prestaties op de praktische proeven, zoals het determineren van organismen, worden 
verklaard door de wijze waarop deze vaardigheden werden getoetst, die zou afwijken van de 
methode die in scholen wordt toegepast. 
 
De tegenvallende prestaties worden ook ten dele toegeschreven aan de slechte timing van de 
peiling, net voor de proefwerken. 
 
Niet alle leerlingen en leerkrachten zijn vertrouwd met meerkeuzevragen en wijten daaraan de 
tegenvallende resultaten van deze peiling. 
 
Een beperkt aantal respondenten doet haar beklag over de gebrekkige infrastructuur  en 
basisuitrusting (didactisch materieel, projectiemogelijkheden, ICT) van het wetenschaplokaal in 
hun school, waardoor een aantal vaardigheden onvoldoende kunnen worden geoefend. 
 
De onderwijsinspectie stelt vast dat de leerplannen biologie van de eerste graad secundair 
onderwijs te weinig het leerproces benadrukken en teveel gericht zijn op kennisgericht 
biologieonderwijs. 
In dezelfde lijn stelt zij vast dat bij de evaluatie in de school, de reproductieve vraagstelling 
overheerst. Het toetsen van terminologie, los van de toepassingen, komt in overdreven mate 
voor. Leraren biologie blijken onvoldoende gevormd op het vlak van evaluatie. 
 
De stuurgroep van MOS (Milieuzorg op School) merkt op dat in de peiling de niet-cognitieve 
aspecten niet aan bod komen. Zij vormen echter een belangrijk element binnen 
‘milieueducatie’. De zwakke resultaten voor milieuzorg moeten dan ook genuanceerd worden. 
Educatie is een werk van lange adem, dat slechts heel geleidelijk resultaten oplevert. Bovendien 
worden jongeren via de televisie en reclame geconfronteerd met diverse en soms tegenstrijdige 
boodschappen. Dit verklaart wellicht waarom 37% van de leerlingen denkt dat afval sorteren 
beter is dan afval voorkomen. Misschien hebben ze elders de boodschap opgevangen dat ‘670 
aluminium drankblikjes kunnen verwerkt worden tot één fiets’. MOS stelt verder vast dat het 
geven van eenduidige boodschappen niet steeds voor de hand ligt. Sorteren is noodzakelijk en de 
Vlamingen doen het op dat vlak zeer goed. Als men het hele verhaal wil vertellen moet er vaak 
genuanceerd worden, wat niet mag beletten dat men moet leren een kritische houding aan te 
nemen tegenover de hoeveelheid van informatie waarmee men geconfronteerd wordt.  
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Vraag 6 
Waar zitten volgens u hefbomen voor verbetering van de resultaten?  
 
Als antwoord op deze vraag wordt een diversiteit van mogelijkheden vermeld. Vandaar de 
puntsgewijze rapportering over deze vraag. 
 

6a: In de didactische aanpak van de leerkracht?  
 

• De onderwijsinspectie suggereert om verder te blijven werken aan manieren om op een 
beklijvende manier les te geven. Er zou meer aandacht moeten geschonken worden aan 
transfer, aan het zien van relaties en het leggen van verbanden en aan het ontwikkelen 
van de autonomie van de lerende. 
Ook zouden leerkrachten meer en beter moeten inspelen op de voorkennis, de 
verschillende leerstijlen van leerlingen en op de motivatie en betrokkenheid van 
leerlingen. 

• Leerkrachten zouden duidelijker moeten geïnformeerd worden over de eisen die “men” 
stelt aan leerlingen. 

• Er moet meer nadruk worden gelegd op de samenhang, en het overzicht. 
• Er moeten meer methodieken worden ontwikkeld waarmee eindtermen worden 

gerealiseerd. 
• Er moet worden geïnvesteerd in evaluatiemethoden voor het bereiken van eindtermen. 

 
6b: In de aanpassing van de eindtermen?  
 

• In de bestaande eindtermen ontbreekt een duidelijke leerlijn en opbouw over de drie 
graden; bovendien komen bepaalde eindtermen meermaals aan bod wat desinteresse 
veroorzaakt bij de leerlingen. 

• De eindtermen geven niet altijd een minimum aan, m.a.w. ze zijn te vaag geformuleerd. 
• De eindtermen zouden ook qua ‘gewicht’ evenwichtiger moeten worden geformuleerd 

(bepaalde eindtermen kunnen in enkele lessen worden gerealiseerd, voor andere is soms 
een volledige trimester nodig). 

• Vakleerkrachten willen een grotere inspraak bij het ontwikkelen van eindtermen. 
 

6c: In de aanpassing van de leerplannen?  
 

• Leerplannen zouden concreter moeten worden opgesteld. 
• Leerplannen zijn overladen. 
• Leerplannen moeten meer rekening houden met de interessesfeer van de leerlingen.  
• Leerplannen moeten nadrukkelijker rekening houden met het begripsvermogen en het 

abstractievermogen van de doelgroep. 
• Er is een scheiding nodig tussen basis- en uitbreidingsdoelstellingen waardoor 

differentiatie qua klasgroep, niveau, taligheid … vergemakkelijkt. 
• Het leerplan biologie van de eerste graad is te fysiologisch opgevat. 
• Bepaalde thema’s zouden beter verschuiven van het eerste naar het tweede leerjaar, 

vooral thema’s rond abstracte begrippen als fotosynthese. 
• Men wil dat vakleerkrachten een grotere inspraak krijgen bij het ontwikkelen van 

leerplannen. 
• Leerplannen moeten meer op de eindtermen worden afgestemd; hiervoor zullen 

verantwoorde keuzes moeten worden gemaakt. 
 

6d: In de opleiding van de kandidaat-leraren?  
 

• Kandidaat-leraren moeten een bredere kennisbasis bezitten; zij zouden vooral meer 
theoretische en praktische vakkennis moeten bezitten. 

• Men merkt bij veel stagedoende leraren een gebrek aan enthousiasme voor het vak 
biologie. 
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6e: In de begeleiding of nascholing van de leraren?  
 

• Leerkrachten vragen naar praktijkgerichte nascholing. 
• Aanbieden van meer algemene vorming waarbij een bepaald onderwerp verder wordt 

uitgediept, waardoor de kennisbasis wordt verdiept. 
• Er is nood aan een gestructureerd begeleid aanbod en een verplichting om nascholing te 

volgen. 
• Nascholingen moeten rekening houden met de haalbaarheid van voorgestelde 

programma’s voor de gemiddelde school. 
• Er moet voldoende nascholing worden voorzien in alle regio’s. 
• Scholen zouden meer ondersteuning moeten krijgen voor activiteiten die gericht zijn op 

ervarings- en belevingsactiviteiten voor jongeren; deze activiteiten brengen nl. meestal 
extra kosten mee voor de leerlingen. 

 
6f: In het beleid van de school?  

 
• Niet alle scholen blijken evenveel belang te hechten aan de uitrusting van de 

wetenschapslokalen (i.t.t. het belang dat men hecht aan de uitrusting van ICT klassen). 
• Er zijn nog steeds scholen die niet toestaan dat uitstappen worden gemaakt om met ‘de 

echte’ natuur kennis te maken; men vraagt daarom dat dit direct contact met de natuur 
verplicht zou worden (via de leerplannen). 

• Biologie wordt vaak nog stiefmoederlijk behandeld op het vlak van aantal wekelijkse 
lestijden. 

• Er zou een evaluatiebeleid moeten komen op schoolniveau; sommigen suggereren om 
bijvoorbeeld 70% van de vragen gemeenschappelijk te houden voor alle opties en voor 
30%  te differentiëren i.p.v. een volledige gemeenschappelijkheid over alle opties heen. 

 
 

Vraag 7 
Welke acties zijn volgens u prioritair? 
 

• In de eerste plaats zal men leerlingen terug ‘liefde en enthousiasme voor het vak’ 
moeten laten ontdekken. 

• Om de resultaten te verbeteren moet men in de lessen dringend meer de nadruk leggen 
op het zoeken naar verklaringen voor fenomenen en naar het leren leggen van verbanden 
daartussen, eerder dan naar het verwerven van loutere feitenkennis. Er moet ook meer 
ruimte komen voor onderzoekend leren. 

• De eindtermen dienen dringend te worden herschreven; hierin moet een duidelijke 
leerlijn te herkennen zijn die ook rekening houdt met de tweede en derde graad. 

• De visie op eindtermen dient prioritair herbekeken te worden; belangrijk hierbij is dat 
dezelfde visie gehanteerd wordt van basis- tot einde secundair onderwijs. 

• De leerplannen moeten herwerkt worden waarbij uitdrukkelijker rekening wordt 
gehouden met het vermogen van leerlingen om begrippen te ontwikkelen, met de talige 
diversiteit van leerlingen, met praktische klas- en schoolsituaties … 

• De leerplannen moeten duidelijker worden afgestemd op de eindtermen. 
• ‘Biologie moet behouden worden als een apart vak en mag niet geïntegreerd worden 

met chemie en fysica in een nieuw vak natuurwetenschappen; vooral chemie moet uit 
de eerste graad geweerd worden omdat dit voor leerlingen van deze graad veel te 
moeilijk is vermits zij moleculen, atomen, … niet kunnen voorstellen. Chemie ligt te ver 
van hun bed. De resultaten van peilingtoetsen voor natuurwetenschappen zullen nog 
lager liggen dan bij bio’ (vakgroep Biologie van de eerste graad). 
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Vraag 8 
Wat kan u zelf doen om mee te werken aan een verbetering van de resultaten? 
  
Organisaties. 
 
Pedagogische begeleiding: 
Wij zij bereid mee te werken aan het ontwikkelen van een duidelijk leerplan, waar leerkrachten 
aan de hand van voorbeelden en vragen weten wat de leerlingen precies moeten beheersen 
 
Vakgroep biologie (1ste graad) 

• Integratie van ICT in de lessen, vooral in het eerste jaar; dit vereist dat we kunnen 
beschikken over een computer in het vaklokaal 

• In onze toetsen zullen we af en toe een vraag stellen rond een eindterm van het vorige 
jaar of het vorige trimester, zoadat leerlingen die leerstof beter blijven onthouden 

 
Onderwijsinspectie 
De onderwijsinspectie zal tijdens het doorlichten van scholen gerichter inzoomen op de 
realisatie van leerplandoelstellingen noodzakelijk voor het bereiken van eindtermen. Ze zal 
hierover regelmatig rapporteren. 
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DEEL III:  ELEMENTEN VOOR HET DEBAT 
 
In deel I van deze bundel hebben we de peilingresultaten voor Biologie getoetst aan buitenlandse 
onderzoeksgegevens (TIMSS en PISA) en aan gegevens afkomstig uit wetenschappelijk onderzoek. 
In deel II verzamelden we de opinies van personen en organisaties die deelnamen aan de 
consultatiefase. De combinatie van beide levert een veelheid van opvattingen en suggesties op 
die we als input voor de conferentie willen gebruiken.  
 
Uit deze veelheid van informatie weerhouden we een aantal opvallende aandachtspunten. Ze 
zijn louter bedoeld als insteek voor het debat. 
 
Aansluiten bij de ervaring en de leefwereld van de leeftijdsgroep 
 
De domeinen waarop best werd gescoord zijn gezondheidszorg en milieuzorg, niet toevallig twee 
thema’s waarmee leerlingen op die leeftijd erg bezig zijn (gezondheidszorg) of die grote 
mediabelangstelling genieten (milieuzorg). Op deze eindtermenclusters scoren trouwens ook de 
leerlingen van de lagere school erg goed. Ook uit de consultatieronde blijkt dat leraren ervaren 
dat leerlingen zich erg aangesproken voelen door bio-maatschappelijke thema’s. Ons onderwijs 
doet het op dat vlak dus goed en dat willen we zo houden. 
 
Heel wat natuurlijke verschijnselen zijn voor leerlingen moeilijk te verklaren omdat kennis van 
fysiologische of chemische processen, nodig om inzicht in deze verschijnselen te verwerven, nog 
grotendeels ontbreekt. Vaak ontwikkelen ze echter spontaan zelf ideeën om de verschijnselen te 
verklaren. Deze eigen, alternatieve denkbeelden (of misvattingen) van leerlingen zijn vaak 
bijzonder hardnekkig en moeilijk te vervangen door de opvattingen van wetenschappers. Deze 
alternatieve denkbeelden zouden daarom een uitgangspunt moeten vormen voor de leraar om 
leerlingen wetenschappelijke inzichten te laten verwerven om de waargenomen verschijnselen 
te verklaren.  
 
Vragen: 
Wat betekent ‘aansluiten bij de ervaringen en opvattingen van leerlingen van de eerste graad’ 
secundair onderwijs voor de keuze van het aanbod natuurwetenschappen? En wat dan met die 
dingen waar de leerlingen geen of onvoldoende ervaring mee hebben? 
 
Hoe kan men via een aangepaste didactiek inspelen op de eigen denkbeelden (misvattingen) van 
jongeren? 
 
Rekening houden met het abstractieniveau van de leerlingenpopulatie 
 
Uit de peilingresultaten kunnen we iets leren over het abstractieniveau dat we kunnen 
aanspreken bij leerlingen van de eerste graad. Zo blijkt bijvoorbeeld dat een grote groep 
leerlingen op deze leeftijd het moeilijk heeft met verschijnselen die ze niet met de eigen 
zintuigen kunnen waarnemen. Zuurstoftransport, vertering van voedsel en fotosynthese zijn daar 
opvallende voorbeelden van. Het blijven vaak erg abstracte begrippen.  
De leerlingen scoren op de peilingproef dan ook erg zwak voor opgaven die verband houden met 
de vermelde begrippen. 
 
Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat mensen verschillende stadia doorlopen vooraleer zij in 
staat zijn inzicht te verwerven in abstracte begrippen en structuren. Het is dan ook logisch dat 
men in de onderwijspraktijk met deze bevindingen rekening houdt. 
 
Vragen: 
Welk niveau van abstractie is haalbaar voor leerlingen van de eerste graad secundair onderwijs?  

 
Wat betekent dit voor de overgang basisonderwijs - secundair onderwijs? 
 
Een voldoende vakinhoudelijke kennisbasis opbouwen 
 
Een aantal personen die hebben gereageerd op de oproep voor deze conferentie, merken op dat 
veel opgaven beroep doen op kennis die in het eerste leerjaar van de eerste graad secundair 
onderwijs werd behandeld. Op het einde van de tweede graad zouden de leerlingen een groot 
gedeelte van deze kennis reeds vergeten zijn. Deze uitspraak stemt tot nadenken: is het dan wel 
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wenselijk dat leerlingen kennis verwerven als men er vanuit gaat dat deze kennis na misschien 
minder dan een jaar toch verloren gaat?  Of, zo vragen velen zich af, dient onderwijs in 
natuurwetenschappen zich daarom niet eerder te richten op het verwerven van inzicht in de 
wetenschappelijke methode en op het zoeken naar relaties en oorzakelijke verbanden? De 
resultaten van de peilingproef geven duidelijk aan dat op dat vlak nog een lange weg moet 
worden afgelegd. 
 
Uit de resultaten van de consultatie blijkt verder dat sommigen zich zorgen maken over de 
vakinhoudelijke kennis van leraren in opleiding. Ook leraren in dienst geven aan dat zij nood 
hebben aan gepaste en vooral bruikbare nascholing. 
 
Vragen: 
Welke kennisbasis is wenselijk en haalbaar voor leerlingen van de A-stroom van de eerste graad 
secundair onderwijs en welke kennisbasis is wenselijk en haalbaar voor hun leraren? 
 
Taal mag geen drempel zijn 
 
Uit de peilingresultaten is gebleken dat leerlingen die thuis geen Nederlands spreken met hun 
moeder minder kans hebben om de toets goed op te lossen dan kinderen die wel Nederlands 
spreken met hun moeder. Ook ander onderzoek toont aan hoe taal en de beheersing van 
domeinspecifieke begrippen een hinderpaal kunnen zijn voor bepaalde groepen leerlingen. 
Vandaar het pleidooi voor een gerichte taaldidactiek die doorheen alle vakken heen wordt 
geïmplementeerd. 
 
Vragen: 
Hoe kunnen leraren taaldrempels vermijden in het onderwijs van natuurwetenschappen? Zijn 
ideeën uit de talennota van de minister hiervoor inspirerend?’ 
 
Hebben we andere leerplannen nodig? 
 
Een groot aantal respondenten wijst op de overladenheid van sommige leerplannen. Leerplannen 
moeten ook duidelijker rekening houden met de verschillende aanleg van leerlingen om inzicht 
te verwerven in abstracte begrippen, met de talige diversiteit in de klas, met praktische klas- en 
schoolsituaties. 
 
Vraag: 
Moeten leerplannen ‘ontstoft’ worden en zich eerder beperken tot de essentie? 
 
Is uitbreiding van de eindtermen natuurwetenschappen met aspecten uit de scheikunde en 
natuurkunde nodig (wenselijk)? 
 
Uit de resultaten van de peilingproef blijkt dat sommige opgaven een inzicht vergen in 
chemische en fysische begrippen en processen. De eindtermen natuurwetenschappen van de 
eerste graad va de A-stroom bevatten echter uitsluitend eindtermen die behoren tot het domein 
van de bio-wetenschappen i.t.t. de ontwikkelingsdoelen natuurwetenschappen van de B-stroom). 
Op dit vlak is Vlaanderen, vergeleken met onze buurlanden een buitenbeetje. Praktisch in alle 
landen worden ook elementen uit de scheikunde en de natuurkunde opgenomen in het 
curriculum van deze leerlingengroep. Dit blijkt trouwens ook uit de opgaven van de TIMSS-proef 
waarin opgaven over chemie en natuurkunde zijn opgenomen. 
 
Vragen 
Dient men bij de actualisatie van de eindtermen natuurwetenschappen, naast eindtermen uit 
het domein van de bio-wetenschappen ook elementen uit de domeinen van de scheikunde en de 
natuurkunde op te nemen in het pakket eindtermen? 
 
Is het wenselijk dat ook andere thema’s, zoals evolutieleer, ook aan bod komen in de eerste 
graad secundair onderwijs? 
 
Indien niet, is het wenselijk dat deze thema’s tot de basisvorming behoren van alle leerlingen 
(aso, bso, kso, tso) en daarom hetzij in de tweede, hetzij in de derde graad worden 
aangeboden?  
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