
Studieplanner biologie 6VWO 2021-2022 

Periode 3: Nectar 3e editie 6VWO 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 6vwo 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 (35 T/M 43) 

H17 Stedelijke ecosystemen 
Eindtermen: 

• Beschrijven hoe energie door 
een systeem stroomt 

• Voorspellen welke effecten 
optreden bij verstoring van 
ecosystemen 

• Modellen van energiestromen 
beschrijven 

• Uitleggen welke factoren een rol 
spelen bij de regeling en 
ontwikkeling van ecosystemen 

• Argumenten noemen voor de 
manier van aanpak van de 
(milieu) problemen van 
(stedelijke) ecosystemen 

• Uitleggen hoe populaties door 
selectie genetisch kunnen 
veranderen 

 
 
 
 
 

BASIS 

 

• Start Ontwerp 

je ideale stad 

• Het 

ecosysteem 

stad 

• De stad 

selecteert 

• Voedsel 

• Water 

• Afval 

• Toepassen 

Bushman 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONDERSTEUNING 

 

• http://www.biologi

eijsselcollege.nl/ 

Presentaties over 

ecosystemen. Zie 

hand-out.  

• https://biologiepagi
na.nl/Vwo6/Stedeli
jk/inleiding.htm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERRRIJKING 

 

• https://biologi

epagina.nl/E

xamenVWO/

Ecologie/exa

menecologie.

htm 

• https://univer

siteitvannede

rland.nl/colle

ge/hoeveel-

is-onze-

poep-

eigenlijk-

waard 

• Toepassen 

Metrohonden 

 

 

 

 

ELO 

 

De ELO bevat per 

paragraaf, naast 

onderstaande infor-

matie, links met 

filmmateriaal en 

allerlei (Word) 

documenten. 

 

▪ Voorkennis 
▪ Paragrafen met 

eindtermen in de 
context 

▪ Practicum 
▪ Samengevat met 

leerdoelen 
▪ Oefentoets 
▪ Actualiteit in de 

context 
▪ Begrippenlijst 

 
 

TIJDSPAD 

 

Week 35 t/m 38 

 

Herkansing: deel 

week 38 
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H18 Wereldwijde kringlopen 

Eindtermen: 

• De rol van producenten, 
consumenten en reducenten in 
kringlopen uitleggen 

• De verbanden binnen de 
kringlopen kunnen kwantificeren 

• Kringlopen in schema’s kunnen 
weergeven 

• Met behulp van schema’s kunnen 
uitleggen wat de gevolgen zijn 
van verstoringen 

• Beschrijven welke (a)biotische 
factoren ecosystemen 
beïnvloeden en verstoren 

• Beargumenteren met welke 
maatregelen mensen het systeem 
Aarde kunnen beïnvloeden 

• Beschrijven wat duurzame 
ontwikkeling is 

 

 

• Start Groen 

leven 

• Koolstofkring-

loop 

• Stikstofkring-

loop 

• Fosfor en 

andere 

elementen 

• Een oceaan 

van plastic 

• Toepassen 

Mangrovebos  

 
 
• http://www.biologi

eijsselcollege.nl/ 

Presentaties over 

kringlopen. Zie 

hand-out.  

• https://biologiepagi
na.nl/Vwo6/Kringlo
pen/inleiding.htm 

• https://biologiepagi
na.nl/Oefeningen/
Koolstofkringloop/
koolstofkringloop.h
tm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

• https://biologi

epagina.nl/E

xamenVWO/

MensMilieu2/

examenkringl

open.htm 

• Toepassen 

Modderslak  

 
 
  

 

 

Week 38 t/m deel 

43 

 

Herfstvakantie: 

week 42 

 

Toets: week 43/ 

44 
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Periode 4: Nectar 3e editie 6VWO leerboek plus online versie. 

PERIODE VAN 7 WEKEN (45 t/m 2) 

H19 DNA 
Eindtermen: 

• De bouw en functie van DNA, 
mRNA, tRNA, en rRNA 
beschrijven en benoemen van 
verbanden en verschillen 

• Uitleggen hoe de nucleinebasen 
volgorde in DNA is te bepalen 

• Het ontstaan van mutaties en 
het effect op het fenotype 
beschrijven 

• DNA-replicatie, transcriptie en 
translatie kunnen beschrijven 

• De bouw van een gen 
beschrijven 

• De mechanismen voor 
genregulatie noemen en hun 
belang voor het ontstaan van 
verschillende typen cellen 
toelichten 

• Uitleggen dat epigenetische 
factoren de werking van genen 
beïnvloeden 

• Uitleggen dat mutagene 
factoren de genregulatie 
verstoren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BASIS 

 

• Start Lang zal 

ik leven! 

• DNA compact 

verpakt in 

chromosomen 

• DNA-

verdubbeling  

• Onderzoek aan 

DNA 

• Vorming 

polypeptide 

ketens 

• Regeling 

genactiviteit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONDERSTEUNING 

 

• http://www.biologi

eijsselcollege.nl/ 

Presentaties over 

DNA. Zie hand-

out.  

• https://biologiepagi
na.nl/Vwo6/DNA/i
nleiding.htm 

• https://biologiepagi
na.nl/Vwo6/DNA/
Oefentoets/oefent
oetsDNA.htm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERRIJKING 

 

• https://biologi

epagina.nl/E

xamenVWO/

DNA/examen

DNA.htm 

• Toepassen 

Noordkromp 

• Toepassen 

Naakte 

molrat 

• Practicum 

PCR PTC 

proeven 

• Uitleg Crispr-

cas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELO 

 

De ELO bevat per 

paragraaf, naast 

onderstaande infor-

matie, links met 

filmmateriaal en 

allerlei (Word) 

documenten. 

 

▪ Voorkennis 
▪ Paragrafen met 

eindtermen in de 
context 

▪ Practicum 
▪ Samengevat met 

leerdoelen 
▪ Oefentoets 
▪ Actualiteit in de 

context 
▪ Begrippenlijst 

 
 
 

 
  

 TIJDSPAD 

 

Week 44 t/m 48 
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H20 Eiwit 
Eindtermen: 

• Uitleggen hoe de bouw van 
eiwitten de werking bepaalt 

• Verschillende functies van 
eiwitten beschrijven 

• De vorming en het transport van 
eiwitten in de cel beschrijven 

• Uitleggen dat pH en temperatuur 
invloed hebben op de molecuul 
structuur van eiwitten en nucleïne 
zuren 

• Beschrijven wat enzymen zijn en 
hoe zij werken 

 

• Start 

Ontwikkelen 

van medicijnen 

• Van 

polypeptide tot 

werkzame 

eiwitten 

• Functies van 

eiwitten 

• Enzymwerking 

• Alzheimer 

genezen? 

• Eiwitten in een 

cel 

• Toepassen 

Spierziekte van 

Duchenne 

 
• http://www.biologi

eijsselcollege.nl/ 

Presentaties over 

eiwit. Zie hand-

out.  

• https://biologiepagi
na.nl/Vwo6/Eiwitte
n/inleiding.htm 

 
 
  

 

• https://biologi

epagina.nl/E

xamenVWO/

DNA/examen

DNA.htm 

• Toepassen 

Vermoord 

met 

plantengif 

• Prionen 

  

 

Week 48 t/m 51 

 

Kerstvakantie: 

week 52 en 1 

 

Toets: week 2 
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Periode 5: Nectar 3e editie 6VWO leerboek plus online versie. 

PERIODE VAN 7 WEKEN (3 t/m 10) 

H21 Planten 
Eindtermen: 

• Uitleggen hoe door selectie en 
genetische modificatie 
plantenrassen veranderen 

• Benoemen wat het onderscheid 
is tussen geslachtelijke en 
ongeslachtelijke voortplanting 

• Beschrijven hoe planten water 
en mineralen opnemen en 
transporteren 

• Het proces fotosynthese 
beschrijven 

• Voorwaarden voor het 
fotosyntheseproces noemen 

• Uitleggen waarvoor planten 
mineralen nodig hebben 

• Beschrijven hoe planten 
organische stoffen transporteren 

• Verbanden leggen tussen 
assimilatie, voortgezette 
assimilatie, dissimilatie en 
productiviteit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BASIS 

 

• Start Tomaten 

testen 

• Water 

• Fotosynthese 

• Glucose als 

grondstof 

• Groei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONDERSTEUNING 

 

• http://www.biologi

eijsselcollege.nl/ 

Presentaties over 

planten. Zie hand-

out.  

• https://biologiepagi
na.nl/Vwo6/Plante
n/inleiding.htm 

• https://biologiepagi
na.nl/Toetsenbb/Pl
antenVWO/plante
n.htm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERRIJKING 

 

• https://biologi

epagina.nl/E

xamenVWO/

Fotosynthes

e/examenfot

osynthese.ht

m 

• Toepassen 

De hoogste 

boom 

• Toepassen 

Vleesetende 

planten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELO 

 

De ELO bevat per 

paragraaf, naast 

onderstaande infor-

matie, links met 

filmmateriaal en 

allerlei (Word) 

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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H22 Terug naar de toekomst 
Eindtermen: 

• Het ontstaan van de membraan-
potentiaal in een neuron beschrij-
ven  

• Biologische eenheden herkennen: 
molecuul, cel, orgaan, organisme, 
populatie, ecosysteem 

• Opname, verwerking en afgifte 
van energie en materie binnen en 
tussen de biologische eenheden 
beschrijven en uitleggen 

• Verband leggen tussen vorm en 
functie van een biologische 
eenheid 

• Toelichten dat door organisatie 
van biologische eenheden 
bepaalde structuren ontstaan 

• Emergente eigenschappen 
kunnen verklaren 

• Beargumenteren dat elke 
biologische eenheid reageert op 
zijn omgeving en die omgeving 
beïnvloedt 

• Beargumenteren wat voor- en 
nadelen zijn van klonen 

 

• Start Wolharige 

mammoeten 

• Bouwtekening 

• Mammoet- 

fysiologie 

• Mammoet-

ecologie 

• Toekomst van  

de wolharige 

mammoet 

• Toepassen 

Mens: 

verleden, 

heden en 

toekomst  

 
• http://www.biologi

eijsselcollege.nl/ 

Presentaties. Zie 

hand-out.  

• https://biologiepagi
na.nl/Vwo6/Terug
naardetoekomst/in
leiding.htm 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

• https://biologi

epagina.nl/E

xamenVWO/

Mammoet/vr

agenmammo

et.htm 

• Toepassen: 

Dino’s op de 

Zuidpool 

• Practicum 

witte rat, 

cavia en 

muskusrat 

 

 

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 9 

 

Toets: week 11 

 

Examenvoorbe-

reiding: week 12 

t/m 16 

 

Herkansing: week 

14 

 

Meivakantie: 

week 17 en 18 

 

CE: week 19 t/m 

21  

 

!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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