
Voorlichting 

biologie in de 

bovenbouw

(4 havo / 4 vwo)



Verwachtingen van het vak

1.Ik haalde hoge cijfers 

voor biologie in de 

onderbouw. 

Juist / onjuist



Verwachtingen van het vak

2.Als je in de onderbouw 

goed was in biologie, moet 

het in de bovenbouw ook 

lukken. 

Juist / onjuist



Verwachtingen van het vak

3.Als je voor biologie de 

samenvatting leert, haal je 

de toets met gemak. 

Juist / onjuist



Verwachtingen van het vak

4. Voor biologie is niet 

zoveel inzicht nodig. 

Juist / onjuist



Conclusies

 Goede cijfers in de onderbouw geven 

geen garanties voor  goede cijfers in de 

bovenbouw.

 Alleen samenvatting leren is niet meer 

voldoende.

 Bij biologie wordt veel naar inzicht 

gevraagd. 



Overige weetjes 1

 Natuurkunde maar met name scheikunde 

geeft voordeel bij biologie.

 Begrijpend lezen wordt steeds 

belangrijker.

 Grafieken en tabellen lijken alleen 

belangrijk voor wiskunde maar worden in 

de biologie ook heel veel gebruikt.



Overige weetjes 2

 Voor sommige vervolgopleiding is biologie 

verplicht. Bedenk dus wat je later wilt!

 Biologie wordt niet gezien als een 

‘makkelijk vak’ maar wel als een boeiend 

vak.



Concept-context methode

 Voorbeelden uit het dagelijks leven om 

een biologisch proces duidelijk te maken.



Oude manier

 Plaatje:

Dan stampen!



Concept-context methode

Nieuwe manier



Practica en portfolio

 Net als in de onderbouw zijn er vaak 

practica.

 Meestal verwerk je het practicum in een 

tekening (microscopie) of in een verslag.

 Soms maak je een artikel met vragen.

 Deze opdrachten worden verzameld in 

een portfolio dat een paar keer per jaar 

beoordeeld wordt.



Foto’s practica



Blik in het boek

 Opdrachten, 

samenvatting en 

diagnostische 

toets staan in 

één boek.

 Er zijn twee delen 

per leerjaar.



Toetsen

 In toetsen wordt vaak gebruik gemaakt 

van oude examenvragen. 

 Ook in het lesboek kom je examenvragen 

tegen.



Biologie en andere vakken



Profielverdieping

Voeding

 Foodwalk

 Bezoek aan een imker

 Diëtiste in de klas

 Proefjes over de smaak en geur

 Eigen onderzoek over een actueel 

onderwerp



Snijden in evolutie en ordening



ProfielverdiepingSnijden in evolutie en ordening

Invulling van de lessen:

• Wulk

• Sprinkhaan

• Krab

• Inktvis

• Alternatieven?

• Makreel

• Duif

• Rat



Studies waarbij biologie een 

vereiste is (HBO)
 Lerarenopleiding biologie

 Verloskunde 

https://www.elzendaalcollege.nl/leerlingen

/loopbaanbegeleiding-havo-en-vwo

https://www.elzendaalcollege.nl/leerlingen/loopbaanbegeleiding-havo-en-vwo


Studies waarbij biologie een 

rol speelt(HBO)
 Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek

 Bos- en Natuurbeheer

 Dier- en Veehouderij

 Diermanagement

 Milieukunde

 Toegepaste biologie

 Biotechnologie

 Toegepaste psychologie 

 Medische Hulpverlening

 Fysiotherapie 

 Verpleegkunde

 En nog veel meer… 



Studies waarbij biologie een 

vereiste is (WO)
 Biology

 Nanobiologie 

 Psychobiologie

 Bewegingswetenschappen

 Bio-Farmaceutische wetenschappen

 Biomedical Sciences

 Diergeneeskunde

 Geneeskunde

 Gezond en Leven

 Klinische technologie

 Tandheelkunde 

 Molecular Life Sciences

 Molecular Science and Technology 

https://www.elzendaalcollege.nl/leerlingen/loopbaanbegeleiding-
havo-en-vwo

https://www.elzendaalcollege.nl/leerlingen/loopbaanbegeleiding-havo-en-vwo


Studies waarbij biologie een 

rol speelt (WO)
 Agrotechnologie 

 Bos- en Natuurbeheer

 Dierwetenschappen 

 Biotechnologie

 Plantenwetenschappen

 Gezondheidswetenschappen

 Global Sustainability Science

 Voeding en Gezondheid 

 En nog veel meer… 



Vragen?

 Neem gerust contact op met een van de 

biologiedocenten:

 Sjoerd Reutelingsperger (RTS)

 Dimphy Kuijpers (KJD)

 Ilke Kolenbrander (KLI)

 Rianne Bisschop (BSR)

 Ninne Jeucken (JCN)



EINDE
De sectie biologie wenst je 

veel succes en wijsheid bij 

het maken van de keuzes 

voor je pakket.


