
Leerstofplanning Biologie 5Havo 2020-2021  

Periode 2: Nectar 3e editie 5Havo leerboek plus online versie. 

Naast het boek en de bijbehorende ELO/online versie wordt voor informatie verwezen naar Magister, Binas, de biologie website (http//:biologieijsselcollege.nl), www.biologiepagina.nl, 
www.eindexamensite.nl en www.bioplek.org. Een samenvatting van de lessen is te vinden op Magister. Filmpjes en documenten zijn terug te  
vinden op de biologie website en in het digitale boek van Nectar. Biologiepagina.nl bevat per leerjaar en per hoofdstuk een scala aan filmpjes met uitleg. 
De stof in de bovenbouw wordt in principe niet in basis- en verrijkingsstof onderverdeeld. Alle leerlingen moeten hetzelfde leren voor het centraal examen. Bij sommige hoofdstukken 
kan “verrijkingsstof” worden gegeven. Afhankelijk van de beschikbare tijd wordt een keuze gemaakt uit de verrijkingsstof opgenomen in onderstaande tabel. Verrijkingsstof zal in 
bepaalde gevallen worden getoetst. Regelmatig wordt een les begonnen met iets dat in het nieuws is. Dit is niet al van te voren vast te leggen. 
Docent begint les met vragen over de stof van de vorige les om te zien of leerlingen de stof begrepen hebben. In het begin regelmatig huiswerkcontrole. Tijdens het zelfstandig werken loopt de docent rond 
voor het beantwoorden van vragen. Indien nodig worden leerlingen apart genomen voor extra uitleg. 

Huiswerk wordt niet in detail opgegeven. Leerlingen worden gestimuleerd zelf te leren plannen. In het algemeen maken leerlingen die opdrachten uit het boek die passen bij de 
besproken stof. Belangrijk is dat de leerling bij het begin van de les de stof uit de vorige les goed begrepen heeft. Dit kan betekenen dat niet altijd alle opdrachten gemaakt hoeven  
te worden. Overleg tussen leerlingen wordt gestimuleerd. Voor leerlingen met extra ondersteuning bij het maken van opdrachten wordt verwezen naar de link bij de kolom 
ONDERSTEUNING. Voor leerlingen die meer uitgedaagd willen worden, wordt verwezen naar de link bij VERRIJKING. 
In 5havo wordt na elke periode getoetst. Een toets duurt drie lesuren. Binas mag niet worden gebruikt. Er is geen tussentijdse toets. Voor meer informatie zie het PTA 

PERIODE VAN 7 WEKEN (36 T/M 42) 

H9 Erfelijkheid 
Eindtermen: 

 Uitleggen hoe het fenotype tot 
stand komt 

 Verschillen benoemen tussen 
autosomen  en geslachts-
chromosomen 

 Toelichten dat geslachtschromo-
somen betrokken zijn bij de tot-
standkoming van het geslacht 

 Stambomen gebruiken bij het 
berekenen van kansen op geno-
typen en fenotypen 

 Kansen berekenen voor genoty-
pen en fenotypen bij verschillen-
de typen kruisingen, inclusief 
overerving bij X-chromosomale 
genen, lethale allelen en 
multipele allelen 

 Ethische en biologische argu-
menten onderscheiden met 
betrekking tot ingrijpen in de 
erfelijkheid van mens, dier en 
plant 

BASIS 

 

 Start Knappe 

koppen in de 

familie? 

 Familietrekjes 

 Familiestam-

boom 

 Overerving in 

de familie 

 Eigenschappen 

gemixt 

 Erfelijke aan-

doening in de 

familie 

 Toepassen 

Dierentuin 

 

 

 

 

 

ONDERSTEUNING 

 

 http://www.biologieijs

selcollege.nl/ 

Presentaties over 

erfelijkheid. Zie 

hand-out.  

 https://biologiepagin

a.nl/Havo5/N9Erfelijk

heid/inleiding.htm 

 https://biologiepagin

a.nl/Toetsen/erfelijkh

eidbbalgemeen/erfeli

jkheidalgemeen.htm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERRRIJKING 

 

 https://biologie

pagina.nl/Exa

menHAVO/Erf

elijkheid/exam

enerfelijkheid.

htm 

 Toepassen 

Paprika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELO 

 

De ELO bevat per 

paragraaf, naast 

onderstaande 

infor-matie, links 

met filmmateriaal 

en allerlei 

(Word/PDF) 

documenten. 

 

 Voorkennis 
 Paragrafen 

met 
eindtermen in 
de context 

 Practicum 
 Samengevat 

met 
leerdoelen 

 Oefentoets 
 Actualiteit in 

de context 
 Begrippenlijst 

 TIJDSPAD 

 

Week 36 t/m 39 

 

Herkansing: deel 

week 39 
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H10 Evolutie 
Eindtermen: 

 Het ontstaan van genetische 
variatie verklaren 

 De verschillende typen mutaties 
benoemen 

 Adaptatie door natuurlijke selectie 
beschrijven en de rol van genetic 
drift hierin uitleggen 

 Overeenkomsten en verschillen 
tussen natuurlijke, seksuele en 
kunstmatige selectie beschrijven 

 Het ontstaan van meerdere 
soorten door reproductieve 
isolatie beschrijven 

 Het belang van biodiversiteit 
toelichten 

 Verwantschap tussen soorten uit 
een stamboom afleiden 

 

 Start 

Reconstructie 

van een 

dinosaurus 

 Fossielen 

 Het veranderen 

van soorten 

 Soortvorming 

 Stamboom van 

het leven 

 Toepassen De 

ontdekkingsreis 

van Darwin 

 

 Cladogram 

maken van 

ijzerwaren 

 

 

 http://www.biologieijs

selcollege.nl/ 

Presentaties over 

evolutie. Zie hand-

out.  

 https://biologiepagin
a.nl/Havo5/N10Evol
utie/inleiding.htm 

 https://biologiepagin
a.nl/Toetsenbb/Orde
ningevolutie/evolutie.
htm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 https://biologie

pagina.nl/Exa

menHAVO/Ev

olutie/examen

evolutie.htm 

 Toepassen 

Huisvos 

 

 
 
 

 
 

 

 

Week 40 t/m 42 

en deel 44 

 

Herfstvakantie: 

week 43 

 

Toets: week 44/ 

45 
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Periode 3: Nectar 3e editie 5Havo leerboek plus online versie. 

PERIODE VAN 7 WEKEN (45 t/m 2) 

H11 Gezondheid 
Eindtermen: 

 Omschrijven welke rol de huis 
speelt bij de regeling van de 
lichaamstemperatuur en het 
buitenhouden van ziekteverwek-
kers 

 Beschrijven hoe het lichaam 
zich verweert tegen binnenge-
drongen lichaamsvreemde 
cellen en stoffen 

 Benoemen welke verschillen er 
zijn tussen niet-specifieke en 
specifieke afweer 

 Beschrijven hoe planten zich 
beschermen 

 Criteria noemen voor het begrip 
gezondheid 

 Uitleggen hoe gezondheid 
verstoord kan raken 

 Voorbeelden noemen van 
erfelijke, besmettelijke en 
aangeboren ziektes 

 Beschrijven van gevolgen van 
fouten in de celcyclus 

 Toelichten hoe een verstoorde 
gezondheid voorkomen kan 
worden 

 Beschrijven hoe virussen 
gebouwd zijn en hoe ze zich 
vermeerderen 

 Begrijpen en waarderen welke 
rol virussen kunnen spelen in de 
biotechnologie 

 
 
 
 
 

BASIS 

 

 Start  Een nieu-

we opleiding 

 Gezondheids-

problemen 

voorkomen 

 Barrières en 

antistoffen 

 Inenten: ja of 

nee? 

 Toepassen: 

planten voeren 

oorlog 

 Reacties bij 

mens en plant 

 Leven zonder 

kanker 

 

 Toneelstuk 

afweersysteem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONDERSTEUNING 

 

 http://www.biologi

eijsselcollege.nl/ 

Presentaties over 

gezondheid. Zie 

hand-out.  

 https://biologiepagi
na.nl/Havo5/N11G
ezondheid/inleidin
g.htm 

 https://biologiepagi
na.nl/Toetsen/Bes
cherminghavo/bes
cherming.htm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERRIJKING 

 

 https://biologi

epagina.nl/E

xamenHAVO

/Afweer/exa

menafweer.h

tm 

 Toepassen 

Twee 

konijnen-

ziektes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELO 

 

De ELO bevat per 

paragraaf, naast 

onderstaande infor-

matie, links met 

filmmateriaal en 

allerlei (Word/PDF) 

documenten. 

 

 Voorkennis 
 Paragrafen met 

eindtermen in de 
context 

 Practicum 
 Samengevat met 

leerdoelen 
 Oefentoets 
 Actualiteit in de 

context 
 Begrippenlijst 

 
 
 

 
 

 

TIJDSPAD 

 

Week 45 t/m 49 
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H12 Transport 
Eindtermen: 

 Kenmerken en functies van de 
bloedsomloop beschrijven 

 Verband tussen bouw en functie 
van hart, slagaders, aders en 
haarvaten beschrijven en 
toelichten 

 Verschillen en overeenkomsten 
tussen de bloedsomloop voor en 
na de geboorte uitleggen 

 Functies van bloed, weefsel-
vloeistof en lymfe benoemen 

 Bouw en functie transportstelsel 
bij planten beschrijven en 
toelichten 

 

 Start Een 

gezond hart 

 Hart 

 Transport 

 Bloeddruk en 

stroomsnelheid 

 Toepassen 

Aderlaten 

 Bloedplasma 

en bloedcellen 

 Weefselvloei-

stof  en lymfe 

 

 Practicum hart 

en longen 

 
 http://www.biologi

eijsselcollege.nl/ 

Presentaties over 

transport. Zie 

hand-out.  

 https://biologiepagi
na.nl/Havo5/N12T
ransport/inleiding.
htm 

 https://biologiepagi
na.nl/Toetsen/bloe
dsomloophavo/blo
edsomloop.htm 

 
 
 

 

 

 https://biologi

epagina.nl/E

xamenHAVO

/Bloedsomlo

op/examenbl

oedsomloop.

htm 

 Toepassen 

Aderlaten 

 Toepassen 

Bloedzuigers 

en 

bloeddrink-

ers 

 ECG 

 

 

Week 49 t/m 1 

 

Kerstvakantie: 

week 52 en 53 

 

Toets: deel week 

1 en 2 
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Periode 4: Nectar 3e editie 5Havo leerboek plus online versie. 

PERIODE VAN 6 WEKEN (3 t/m 10) 

H13 Gaswisseling en uitscheiding 
Eindtermen: 

 Bouw, kenmerken en functies 
van de gaswisselingsorganen 
beschrijven 

 Toelichten hoe de longventilatie 
tot stand komt 

 Opname, transport en afgifte 
van O2 en CO2 beschrijven 

 Bouw, kenmerken en functies 
van de uitscheidingsorganen 
beschrijven 

 De rol van de verschillende 
organen bij het tot stand komen 
van de homeostase toelichten 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BASIS 

 

 Start Ultraloop 

 Ademen 

 Gaswisseling 

bij mens, dier 

en plant 

 Waterbalans 

 Urineproductie 

 In evenwicht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONDERSTEUNING 

 

 http://www.biologi

eijsselcollege.nl/ 

Presentaties over 

gaswisseling en 

uitscheiding. Zie 

hand-out.  

 https://biologiepagi
na.nl/Havo5/N13G
aswisseling/inleidi
ng.htm 

 https://biologiepagi
na.nl/Toetsen/long
enbb/longen.htm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERRIJKING 

 

 https://biologi

epagina.nl/E

xamenHAVO

/Gaswisselin

g/examenga

swisseling.ht

m 

 Toepassen 

Kamelen 

 Toepassen 

Kikkers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELO 

 

De ELO bevat per 

paragraaf, naast 

onderstaande infor-

matie, links met 

filmmateriaal en 

allerlei (Word/PDF) 

documenten. 

 

 Voorkennis 
 Paragrafen met 

eindtermen in de 
context 

 Practicum 
 Samengevat met 

leerdoelen 
 Oefentoets 
 Actualiteit in de 

context 
 Begrippenlijst 

 
 
 

 
 

 

TIJDSPAD 

 

Week 3 t/m 6 
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H14 Reageren 
Eindtermen: 

 Beschrijven hoe organen 
samenwerken 

 De onderdelen van het oog in een 
tekening herkennen en de 
werking verklaren 

 Verschillende delen van het 
zenuwstelsel benoemen 

 Uitleggen hoe impulsen van 
zenuwcel op zenuwcel overgaan 

 Belang van het hormoonstelsel 
uitleggen 

 Uitleggen hoe regelkringen 
werken 

 Relatie van het zintuigstelsel met 
het spier,-zenuw en hormoonstel-
sel beschrijven 

 

 Start 

Coördinatie 

 Samenwerken-

de organen 

 Ogen 

 Zenuwstelsel 

 Goed geregeld 

 Hormonen 

 

 Practicum 

kalfshersenen 

 Practicum oog 

 

 
 http://www.biologi

eijsselcollege.nl/ 

Presentaties over 

reageren. Zie 

hand-out.  

 https://biologiepagi
na.nl/Havo5/N14R
eageren/inleiding.
htm 

 https://biologiepagi
na.nl/Toetsenbb/R
egeling/regeling.ht
m 

 
 

 

 

 https://biologi

epagina.nl/E

xamenHAVO

/Zintuigen/ex

amenzintuige

n.htm 

 Toepassen 

The Iceman 

 Toepassen 

Edelherten 

 

 

Examentraining 

 

 https://www.v

o-

content.nl/lee

rmateriaal/ei

ndexamensit

enl/  

 http://www.bi

ologieijsselco

llege.nl/ 

 

Week 7 t/m 10 

 

Voorjaarsvakantie

week 8 

 

Toets: week 11 

 

Examenvoorbe-

reiding: week 12 

t/m 17 

 

Herkansing: deel 

week 14 en 15 

 

CE: week 20 t/m 

22 

 

 

!De sectie biologie behoudt zich het recht voor om van bovenstaande programma af te wijken. Een leerling kan geen rechten ontleden aan onvolkomenheden  
in deze studieplanner! 
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