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7. 

8. 

9. 

zelf elkaar kunnen bereiken. 

worden door: milieufactoren die de 
gameten beïnvloeden: chemische die 
andere 

een 

chromosomen 
meiose leidt tot een 

van 

Ferklarend ca11so/c 

iedere cel de helft 

Er wordt een causaal verband 

::eer 1·an de meiose. 

10. ( B )Mannelijke gameten zich meestal, of worden in het van 
gameetkernen, naar de vrouwelijke gameten. 
(YF)In daarmee zijn mannelijke gameten of zaadcellen meestal klein. 

In een relatie wordt henadrnkt dat er meestal een 

t,1pe gameet ncwr het andere tvpe. Hieracm wordt een 
heschre\'en structurele 1•erschille11 tussen de gameten 1·an heide 

gameten of eicellen 

in kleine aantallen. 

met de 

1 1 . (B)Eén zaadcel kan één eicel binnendringen waarna het materiaal in één kern 
wordt dit is een 

ontslaat een diploïde zygote (bevruchte 
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II 

Het proces 

verklaard. 

12. 
elkaar en van hun ouders. 

de causale 

ontstane 11ielllve combinatie va11 
naar het thema evolutie en 

13. 

14. is een grote verscheidenheid aan 
verschillende soorten 

zeer 
(B)In de evolutie is een trend waarneembaar van 

van een milieu. 

In 

voorkomen. 

relatie wordt de grote 1•erscheide11!zeid aan 
met de Ferschillende soorten 

immers een samenhang tussen 

In een 

15. 

28 

het 

een 

Er is ec!ucr 



2.4 Nabeschouwing 

5 van dit hoofdstuk. 
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Hoofdstuk II 

3 Biologische begrippen in maatschappelijke contexten 

centraal: Welke 

komen in het acm /)(}(P In welke context( en) komen de::,e 

begrippen voor~ 
Voor het goed functioneren van een individu in de 
Het samenstellen van een van relevante met 
betrekking tot is niet voldoende. Van belang is ook in welke contexten de begrippen 
gehanteerd worden. In Vlaanderen werd reeds onderzoek verricht naar indicatoren voor de 

oriëntering van hel schoolvak biologie (BI OMA. 1981: Damen. Dit 
onderzoek was op ecologie en milieuproblematiek en toonde aan dat de transfer van 
de schoolse kennis bij confrontatie met maatschappelijk 
In de toen onderzochte leerplannen werden ten aanzien van de thema's milieu en de 
begrippen niet geprioriteerd en niet aan contexten waarin de verworven kennis 
moeten worden toegepast. In het hier beschreven deelonderzoek werd aandacht 
besteed aan de contexten waarin bepaalde begrippen worden gehanteerd. 

Voor het opsporen van indicatoren staan zeer 
van cultuur ter beschikking. Massamedia zoals televisie. 

voor de hand liggend. Elke onderzoeksmethode heeft echter 
om op een relatief korte termijn. binnen het 

deelonderzoeken. zo relevant 
de keuze van de documenten, de 

uitvoeren van de en tenslotte de 

3.1 Keuze van documenten en steekproefname 

3.1. l Verantwoording 

Massamedia zoals dagbladen en televisie hebben een grote invloed op onze Niet 
alleen beïnvloeden ze onze attitudes; ze zijn tevens middel om toegang te krijgen tot kennis 
waarop heel wat sociale activiteit steunt (Giddens. 1991 ). Op basis van de 

kan aangenomen worden dat in massamedia zoals een reflectie kan 
worden gemeten van dat 'waarover' mensen in een bestel denken. Ook wat 
betreft 'hoe' de denken, 

tot de 
media niet eerder wordt door die van de ontvangers. Men verschilt ook van 
de verschillende onderzoeken over het effect' Het effect 

voor het opsporen van 
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om de gegevens te verzamelen 
en de bruikbaarheid van 

al in het reeds 



BI OMA-onderzoek ( 1981 ). Hieruit bleek dat het voor de 
Vlaanderen een belangrijke informatiebron was voor het ""'J.'C.L•vu thema milieu. Bovendien is 
een informatiebron zoals een efficiënt te 
voor de in sociale 
(Krippendorf, 1 

gaal niet om vakliteratuur; de 
accuraatheid van laat soms te wensen over. In dat is de naam 

of het label van het begrip meestal correct, maar de inhoudsinvulling is niet correct. Dit 
beïnvloedde onze analyse enkel de gebruikte begrippen en hun 
context opgespoord werden. (b)Dagbladen in de eerste uil artikelen met 
nieuwswaarde. Dit houdt in dat, door het tijdstip van de de van 
bepaalde begrippen en hun context(en) abnormaal groot kan zijn. Bovendien kunnen er in de 

tussen de en de van de onderzoeksresultaten 
maatschappelijke trendverschuivingen optreden. Het optreden van 

met betrekking tot het onderzoeksonderwerp werden in de 
onderzoek gevolgd. Uiteindelijk bleken er bij het schrijven van dit proefschrift, eind '96, geen 
belangrijke trendverschuivingen te opgetreden. In de van het laatste 
hoofdstuk komen we op dit gegeven terug. 

3.1.2 Documenten en steekproefname 

De belangrijkste Vlaamse dagbladen werden in het onderzoek betrokken. Dit zijn alle Vlaamse 
dagbladen behalve hun strikt edities. De totale aan 
wordt gevormd door 7 dagbladen; De Morgen De Standaard 

Het Laatste Nieuws Het Belang van Limburg (BVL). Het Volk (HV), Het 
Nieuwsblad (NB). De meest recente gegevens over de beschikbaar op het 
ogenblik van de werden opgevraagd (tabel IL!). 

Vanwege de sterk verschillende verspreiding van de dagbladen zou een 
stcekproefname voor de hand liggen. Het aantal exemplaren van elk dagblad in de steekproef 
zou dan echter sterk uiteenlopen. Een goede spreiding over alle dagen van de weck (vooral in 
verband met de wekelijks terugkerende wetenschapsbijlagen), was in dat geval enkel nog 
mogelijk met een vrij grote steekproef. De voorkeur werd daarom gegeven aan een gewone en 
op korte tijd verwerkbare steekproefname gespreid over het kalenderjaar 1993 weck I tol 
en met weck 52). Vanaf de eerste werkdag van l 993 werd telkens om de andere dag een ander 
dagblad met een onderlinge vaste van de Kwam er een 
zaterdag of een zondag in de voor, dan werd de betreffende weekeinde-editie 
onderzocht. De totale steekproef bestond uit 155 dagbladexemplaren met van elk dagblad 
tenminsten 22 of 23 exemplaren, gelijkmatig over het jaar en de Door het 
voorkomen van wettelijke feestdagen kon een bepaalde weekdag-uitgave de allure krijgen van 
een weekend-uitgave; dit trad slechts eenmaal op. Voor de van de gegevens was 

1 Het financiële dagblad, de Financieel Economische Tijd, werd uiteraard niet in het onderzoek betrokken. 
De volgorde werd bepaald door loting en is aangegeven in tabel ll.!. 
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Tabel IL 1 Gegevens over de geanalyseerde dagbladen. 

Dagblad* verspreiding** Qsl.Wichtsfactor 

1) DM 24.822 2,6 
2) DS 71 .32 7,5 

) GVA 142.259 15,0 
4) lN 244.534 25,7 
5) BVL 98.297 10,3 
6) 1-N 44.929 15 ,2 
7) NB 225. 164 23,7 

95 .326 00 totaal 

* Voor een verklaring van de afkortingen, zie tekst 
** Verspreiding is de oplage minus de onverkochte exemplaren, bron: Proces-verbaal C.I.M 1992. 
Dit document werd in 1994 bekomen van de Belgische Vereniging van de Dagbladuitgevers. 
cijfers worden enkel vrijgegeven per dagbladengroep, waar nodig ze opgesplitst aan de 
van gegevens verstrekt door de betrokken dagbladuitgever. 

3.2 Analysemethode 

3.2. l Reductie van het steefproefvolurne 

enz. Ook aankondigingen en besprekingen van 

marge 
verder op pag .... ". werden eveneens 

voorkomen in het artikel waarnaar w••nu,~7c•11 
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3.2.2 en de teleenheid 

3.2.3 Betrouwbaarheid en codering 

Betrouwbaarheid van inhoudsanalyses 
Een is gebaseerd op het coderen van de 

data. Deze dient 

De betrouwbaarheid van een 
(Krippendorf, 1980: Weber, 

berust onder meer op stabiliteit 
Stabiliteit refereert naar de mate 

Dat wil zeggen dal de van 

refereert naar de mate waarin de 

andere onderzoeker wordt 
Verschillen ontstaan voorn! door 
verschillende onderzoekers en 

verschillen lussen de 

betrouwbaarheid het 
de basis is voor realiseren van een betrouwbare 

voorbereid en na de proefanalyse definitief 

van de begrippen 

l. met dat in de tekst, met 
illustraties of illustrntieonderschriften van een artikel wordt 

wordt eenmaal en het aantal keren dat dit voorkomt. 
de worden niet genoteerd omdat deze niet steeds overeenkomt met de 

inhoud van een artikel. Voor de notering gelden 
l . l naamwoorden of substantieven die staan voor 

worden steeds in het enkelvoud 
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Hoofdstuk Il 

l.2 werkwoorden staan, worden 
teruggebracht tot hun infinitief 

1.3 Buigingsvormen van bijvoeglijke naamwoorden 
eigenschapsbegrippen, worden teruggebracht tol hun vorm 
(hete rose ksuee l). Om achteraf een onderscheid te kunnen maken tussen 
eigenschapsbegrippen en object/structuurbegrippen met eenzelfde notering worden 
afkortingen toegevoegd en 
=object/structuur). 

1.4 Begrippen samengesteld uit meer dan één woord worden ook zo (X· 

chromosoom, mannelijk geslachtschromosoom). 
1.5 Synoniemen in één tekst worden elk apart genoteerd (abortus en 

onderbreking) . 
. 6 Engelstalige wetenschappelijke termen worden ( hm·ine 

somatotropine). 
2. Een aantal begrippen die ingeburgerd zijn in het dagelijks taalgebruik en in principe in relatie 

staan met de reproductie van de mens, wordt niet genoteerd. Het gaat om de woorden: 
vader, moeder, kind, baby, ouders, man, vrouw, jongen, en andere begrippen die 
een verwantschap uitdrukken zoals: zoon, dochter, .... 

3. Een aantal begrippen behoort tot de sfeer van seksualiteit en erotiek. Aangezien het 
onderzoek zich toespitst op reproductie in het kader van de vakdidactiek van de biologie, 
worden enkel woorden in verband met seksualiteit in de strikte zin van het woord 
genoteerd. Enkele voorbeelden: wel seksualiteit, sexy, heteroseksueel. 
geslachtsgemeenschap; niet: prostitutie, erotiek, prostitué. 

4. De AIDS-problematiek is een belangrijk maatschappelijk gegeven. Het 
woorden zoals AIDS, AIDS-virus en HIV wordt genoteerd. Hel gaat 
een aandoening die ook seksueel overdraagbaar is . 

van de 

5. Begrippen mel betrekking tot adoptie worden niet genoteerd, ondanks de maatschappelijke 
relatie met het proces van de menselijke reproductie. 

6. Begrippen zoals: bloem, bloei, vrucht, noot, zaad, ei, melk, .... , worden enkel genoteerd 
wanneer ze duidelijk verwijzen naar het reproductieproces en niet naar bijvoorbeeld 
keukenrecepten of de schoonheid van een plant of een landschap. 

7. Begrippen zoals geboren en geboorte worden enkel genoteerd in duidelijke relatie met het 
proces reproductie en niet in relatie met ... ik ben op ... , de 
geboorte van mijn zoontje ..... 

8. Het onderzoeksthema reproductie is vakinhoudelijk niet strikt af te bakenen. Termen uit 
andere biologische thema's worden enkel genoteerd als ze strikt in 
reproductieproces. Bijvoorbeeld het begrip hormoon, wordt enkel 
duidelijk gaat om geslachtshormonen. 

9. Tijdens het doornemen van de artikelen duiken er steeds 

staan met het 
indien het 

Dergelijke begrippen worden genoteerd met een toelichting om tijdens de ,rerw,r'rn van de 

34 

gegevens over relevante achtergrondinformatie te beschikken, indien 
vlok (bedoeld als chorionvlok), wordt genoteerd als chorionvlok. 



van 
Van elk relevant artikel diende de context te worden 

te kunnen uitvoeren werd vooraf een reeks van 
tr"t"'""'''Pe•n kwam tot stand door een 

3.2.4 en controle 
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3.3 van de verzamelde gegevens 

3.3.1 Maatschappelijk 

Stambegrippen 
In de totale groep t1P<Jnnn,0n kon een aantal reeksen 

tot een kleiner aantal 
aangewezen. Dit werd met een tweede onderzoeker en leidde tot 

aantal van 358 
werden beschouwd: 

( lx), 
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heteroseksualiteit-

Indeling van de stambegrippen 

Tabel 11.2 Gegevens over het gewicht van de stambegrippen. 

Aantal waameningen: 
Hoogste gewicht: 
Laagste gewicht: 
Gemiddeld gewicht (µ): 
Standaarddeviatie( Ci): 

358 
2865,9 

2,6 
68,5 

217,2 

afgerond. Dit houdt vcrhand met het 
begrippen slechts eenmalig gescoord werden dc~c gewichtsfactor. 
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De indeling aan de hand van het gewicht (kwartielen), na afscheiding van de 7 afwijkende 
waarnemingen. 

b) Overzicht van de gewichtsca!egorieën, afnemende orde van 

a) Indeling stambegrippen 

100% van de waarnemingen 04 
van de waarnemingen 03 

50% van de waarnemingen 02 
25% van de waarnemingen 01 

b) Categorie 

A+ 
A 
B 
C 
D 

Gewicht 

zie toelichting tekst 
03< gewicht s 04 
02< gewicht 03 
01 < gewicht s 02 
gewicht 01 

3.3.2 Contexten 

De relatieve 
berekenen. Dit werd 

artikelen onder 
-behorend tot hetzelfde 

0-waarde 

04= 371,7 
03= 49,4 
02= 23,7 
01= 5,0 

Aantal stambegrippen 

85 
89 
67 
10 

3.4 van de resultaten van de dagbladenanalyse 

Daarnaast werd een aantal 
deze werd de relatieve 
bruikbaar op verschillende fronten. De waargenomen 

38 
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4 dimensie van het referentiekader 

40 



4.2 RSV -beleidsnota en didactische 

4.2. l Schets van de documenten 

Beleidsvisie 

41 
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wordt de aandacht 
functioneren die zich voordoen in 

waartoe een betrokkene behoort en daardoor evident 
vier hoofdstukken wordt de relationele thematiek 

hoofdstuk 

Handleiding VSKO 
De handleiding 

dat de 
VIS!e is levensvisie en 

42 



werkvormen en 
Zonder een 
vermelde 

Eindtermen 
hel onderzoek werden er voorstellen voor eindtermen de eerste van 

(Dunon, l Deze voorstellen hadden ook 

versneld tempo ,",~~~1-,v,w,~, 

onderzoek enkel 
eindtermen voor 

1 In 1994 werd een beschikking gesteld die gold als een w0,rkd,r,e11m 

nader hcpaaldc puhlicutic, De checklist werd 1995, op het einde van het schooljaar 
van alle scholen, (Mededelingen Pedagogisch Bureau van het VSKO. 22 rnci 1995, KL64. l l) 

De hele 
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4.2.2 voor het referentiekader 

44 



Tabel 11.4 Overzicht van aandachtsgebieden en biologische topics voor RSV. 
Aandachtsgebieden die slechts één van beide handleidingen voorkomen van 

(V) VSKO of (A) ARGO. 

Primaire en secundaire 
structuur en functie 

op 
(V) zwangerschap (*) 

stapsgewijze ontwikkeling 

en zwangerschap: 

geslachtsgemeenschap 

(*) Wa! dit aandachtsgebied betref! beperkt de ARGO-handleiding 
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4.3 Puberale en seksueel 

4.3.1 Puberale ontwikkeling 

46 

Vlaamse scholieren 

medisch schooltoezicht en 
De 

gegevens. In de literatuur 
de menarche vervroegt. Of deze trend zich 



de laatste decennia nog steeds voortzet, 
verschillen tussen 

een 
onderzoek in Vlaanderen een 1','-'J.rn,iue,,uc, 

geven de auteurs steeds aan dat het bekomen van data niet zo evident is als 
dat de resultaten met voorbehoud moeten worden benaderd. De 

en De Cock ( 1993) komen nochtans sterk overeen. 
Naast de 

waargenomen. Dit wordt 
zich uitstrekt van l l 

4.3.2 Seksueel 

Het seksueel 
Uit de onderzoeken van oudere 
heeft op de van 15 
Ander 

neemt 
kader van een 'vaste' relatie, 90% van de l) 

de Vlaamse situatie trefzeker door in 
toenemende mate seksueel actief zijn, maar dat met voorzorgen 
zeker de eerste coïtus wordt omgesprongen. 

Recenter onderzoek naar het seksueel 
Vlaanderen in 1992 de Het percentage 

47 



II 

3% de 14-16 
uit het BSO en het TSO hebben 

'70 

4.3.3 Timing van RSV-topics 

Voor de l 

1 De cij Iers zijn een 
geboorte. maar 

48 

abortussen werden 
het aantal op tot 727. Het aantal 

orn een 



4.4 van de literatuurstudie 
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5 Selectie van 

5.1 Methode 

hun vakinhoudelijke correctheid 
Hierdoor konden enkele 

50 



Referentiekader en analyse-instrument 

Uiteindelijk werden 18 specifieke biologische generalisaties Elke 
bestaat uit één of meerdere proposities met belangrijke koepel- of sleutelbegrippen. De relaties 
daartussen zijn in beschrijvende, causale en functionele termen geformuleerd. 

5.2 Specifieke biologische generalisaties 

De generalisaties zijn ingedeeld in drie groepen: reproductie van de mens; reproductie van de 
bloemplant; biotechnologie (reproductietechnologie). Elke generalisatie is opgesplitst in 
samenstellende proposities. Via afkortingen wordt aangegeven of een propositie beschrijvend 
(B), verklarend functioneel (VF) of verklarend causaal (VC) is. Bij elke generalisatie wordt in 
cursieve tekst een beknopte onderbouwende vakdidactische visie of rationale gegeven die de 
gekozen optie bij een bepaalde relatie toelicht. 

I. Reproductie van de mens 

1 . (B)Tijdens de puberteit ontwikkelen de reproductieorganen (geslachtsorganen, 
genitaliën) zich volledig en ontstaan secundaire geslachtskenmerken. 
(B)Deze ontwikkeling is hormonaal geregeld. 

Gezien de persoonsgerichte dimensie van het schoolvak wordt de relatie tussen de ontwikkeling 
van geslachtsorganen en geslachtskenmerken, inclusief de honnonale beklemwond. 
Een beschrijving van de reproductieorganen ongeacht de diepgang ervan, kan onder deze 
generalisatie ressorteren. 

2 . (VC)In de teelballen van de man ontstaan door meiotische delingen een groot aantal 
zaadcellen. 
(B)De zaadcellen of spermacellen vormen samen met een vloeibaar secreet het zaad of 
sperma. 

In de generalisatie wordt het ontstaan van de geslachtscellen bij de mem omschreven. Hierbij 
wordt, conform de algemene biologische generalisaties, het causaal verband gelegd met de 
meiotische deling. Dit is een belangrijke basis voor het verkrijgen rnn inzicht in de erfelijkheid 
van de mens. 
De term 'spermacel' wordt gebruikt om de relatie met het sperma te Uit de 
maatschappelijke analyse wordt afgeleid dat de term 'zaad' vaak aan bod komt. In de 
maatschappelijke analyse werd bovendien vastgesteld dat de term 'spermatozoïde' wordt 
gebruikt. In principe is dit een foutief begripslabel en een synoniem voor 'antherozoïde'. De 
correcte term 'spermatozoön' wordt niet in de generalisatie gebruikt, maar kan eventueel 
aangebracht worden als een verdere inhoudsinvulling van het begrip 'spermacel'. 

51 



Hoofdstuk II 

3. (VC)Bij de vrouw ontstaan door meiotische delingen eicellen in de eierstokken. 
(B)Eicellen ontstaan reeds in het vrouwelijke embryo. 
(B)Vanaf de puberteit tot de menopauze komt regelmatig (ongeveer om de 28 
één eicel vrij, de eisprong. 
(B)Na de eisprong komt de eicel in de eileider. 

Voor deze generalisatie gelden algemene opmerkingen als de Bij de 
vrouw wordt de embryonale aanleg van de eicellen expliciet beschreven. De belangrijkheid 
hiervan schuilt niet enkel in het feit dat hierdoor de oögenese vaktheoretisch correct wordt 
gesitueerd. De laatste jaren is er namelijk een maatschappelzjke discussie ontstaan naar 
aanleiding van het gebruik van 'eicellen' 11it 's voor 
vn1chtbaarheidsbehandelinge11. 
De laatste propositie situeert de eicel in de eileider, omdat Izier de 
is een correct uitgangspunt voor een verdere inhoudsinvulling 
'bevruchting' in volgende generalisaties. 

4. (B)Bij de mens treedt, zoals bij alle zoogdieren, een reproductie met 
bevruchting en ontwikkeling op. 
(VF)Hierdoor zijn de gameten en de zich ontwikkelende 
van het uitwendige milieu. 

In deze generalisatie wordt de 
wordt de mens gesitueerd als een 
Er wordt, in aansluiting met de algemene oFer 
eenfimctioneel verbcmd gelegd met een onafhankelijkheid Fan het milieu. 

5. (B)Tijdens de geslachtsgemeenschap brengt de man via zijn 
van de vrouw. 
(B)De zaadcellen verplaatsen zich vervolgens naar de eicel. 
(VC)Hierdoor kan bevruchting plaatsvinden. 

onafüankelijk 

sperma in de 

(B)Een bevruchte eicel ontwikkelt zich tot een embryo in een speciaal orgaan, de 
baarmoeder. 

Deze generalisatie beschrijft in de eerste propositie de essentie vwl de oP•nn.n11 

De tweede de naar de eicel. Dit is een 
gefèmnulcerde propositie bij de algemene Maar het is een belangrijk 
gegeven dat een rol ,1peelt in de inhoudsinvulling kennis en inzicht voor onder andere de 
bepaling van de vruchtbare periode en de vruchtbaarheidsproblematiek. 
Het begrip conceptie werd aangetroffen in de maatschappelijke Vaktheoretisch is 
conceptie een synoniem voor bevruchting. Toch werd het niet als dusdanig in de 
opgenomen. In het Nederlands taalbegruik wordt conceptie ook gebruikt in de betekenis Fan 

'ontvangenis'. Dit sluit aan bij het algemeen gangbare begrip 'anticonceptie', gericht op het 
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voorkomen van zwangerschap , en dit los van het de 

6. 

is naar het verhinderen van bevruchting o{nidatie. 

(B)De ontwikkeling van een embryo duurt negen maanden, vanaf de 
wordt het embryo een foetus genoemd. 
(B)Een embryo of foetus wordt ook omschreven als een vrucht. 
(VF)Het embryo wordt omgeven door vruchtvliezen en vruchtwater die een 
bescherming vormen. 

week 

(VF)De placenta of moederkoek is een orgaan dat wordt uit weefsel van het 
en de baannoeder. en van stoffen tussen moeder en 

mogelijk maakt. 
(B)Bij de geboorte wordt de boreling en daarna de uit de baarmoeder 

relatie tussen de extra-embryonale aanhangsels en het 
maatschappelijk relevante termen vruchtvliezen, vruchtwater en moederkoek. Het 
'vrucht' wordt gehameerd voor een duidelijke relatie met de labels 'vruchtvlies en vruchtwater'. 
De laten elke gewenste 

7. (B)Hormonen reguleren de cyclische veranderingen in de 
reproductieorganen de rijping van 
bevruchte eicel en de aPtvY,rtP 

De belangrijkheid van hormonen in de 
een aparte, besclzrUvende generalisatie ,•u1ww., 

variërend van een uitgebreide verklarende 
de wm chemische contraceptie. 

toe. 

8. (VF)Na de geboorte kan de moeder de pa!;geD0rer1e zogen met melk uil de melkklieren 
in de borsten. 

benadrukt de \'an het 
om ook heel wat vakinlwud uit andere thema's hieraan te 

II. Reproductie van de bloemplant 

9. (B)De bloem van een bloemplant bevat de organen voor geslachtelijke 
(B)Een meeldraad is een mannelijk bloemdeel, een stamper met 
vrouwelijk bloemdeel. 
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De reproductieorganen van de bloemplant worden 
geslachtelijkheid van de verschillende bloemde/en. 

benaderd, met de nadruk op de 

1 0. (VC)In een meeldraad ontstaan door meiotische deling grote aantallen haploïde cellen in 
de vorm van stuifmeelkorrels. 

11. (B)Een vruchtbeginsel bevat zaadbeginsels. 
(VC)In een zaadbeginsel ontstaat door meiotische deling een haploïde eicel. 

12. (B)Stuifmeelkorrels worden verplaatst en komen terecht op een stamper, dil is de 
bestuiving. 
(VC)De verplaatsing kan gebeuren door wind, of door dieren, meestal insecten. 
(VF)De bloemstructuur is aangepast aan de aard van de bestuiving. 
(B)Een stuifmeelkorrel op een geschikte stamper vormt een lange buis tot in de eicel. 
(VC)Hierdoor kan de kern van een stuifmeelkorrel met een eicelkern versmelten en vindt 
de bevruchting plaats. 

10-11-12. Het reproductieproces bij bloemplanten wordt beschrijvend en verklarend 
benaderd. Hierbij wordt er een verklarend causale relatie gelegd met de meiotische deling en het 
ontstaan van haploïde cellen. Dit is vooral belangrijk voor een duidelijk inz.icht in cL1pecten van 
e1.felijkheid bij planten. In aansluiting met algemene 15, wordt telkens 
consequent de haploïde beschreven. 
Bij het proces van bestuiving wordt de verplaatsing van de 
relatie benadrukt. Hieraan wordt een causale relatie i:e,.uuue,,u 

een zeer algemeen functionele relatie met de bloemstructuur. 
Bij de ontwikkeling van de pollenkorrel wordt een causaal verbcmd 
bevruchting. 

13. (B )De bevruchte eicel ontwikkelt zich tot een embryo. 
(VF)Het embryo wordt omringd door een beschermende zaadhuid. 
(B)Een embryo omgeven door de zaadhuid is een zaad. 

met de 

(VF)Het vruchtbeginsel, soms met omringende bloemdelen, ontwikkelt tot een vrucht 
en draagt bij tot de beschern1ing en de verspreiding van de zaden. 

14. (B)Op een geschikte kiemt het zaad en kan het 
plant. 
(B)De fase van zygote tot volledige plant is de diploïde "'"'"'"''"'"'"' 

13-14. De ontwikkeling van zygote tot volwassen wordt beschreFen. Hierbij wordt 
net wals in een eerdere generalisatie, duidelijk gesteld welke van de van de 
plant dit precies is. Belangrijke koepelbegrippen wals wad en vruchl worden beschreven, 
waarbij er een verband wordt gelegd met de fwzctie voor de bescherming en de verspreiding. 
Koepelbegrippen wals zaadhuid, emb1yo en vruchtbeginsel werden niet in de maatschappelijke 
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analyse aangetroffen. Deze begrippen zijn 1tuvu,.w,u,111. voor inzicht in het 
planten. 

15. (B)Bij veel bloemplanten treedt geslachtelijke en 
(vermeerdering) op. 
(B)Bij ongeslachtelijke reproductie worden delen afgescheiden die 
de ouderplant- tot een nieuwe plant ontwikkelen. 

Deze beschrijvende generalisatie wordt omdat 

van 

een 
proces is dat zeer duidelijk waar te nemen is bij bloemplanten. Bovendien is het 

belangr(jk in de context van Het biedt ook ruimte voor een 
met begrippen zoals stekken, enten en oculeren; 
werden aangetroffen. 

III. Biotechnologie (reproductietechnologie) 

die in de 

16. (B)Reproductietechnologie is het 
en andere organismen. 

dieren 

(VF)Reproductietechnologie is een middel om vruchtbaarheidsproblemen 
de mens op te lossen. 

Via een beschrijvende relatie wordt er beklemtoond dat het door de mens in het 
van mogelijk is. De 

en minst controwrsiële 

17. (B)Zaadcellen kunnen kunstmatig in de baarmoeder of de eileider van een vrouw 
gebracht worden. 
(B)De bevruchting van een eicel en de eerste 
kunnen kunstmatig buiten het moederlichaam plaatshebben. 
(B)Een eicel of een embryo in een vroeg stadium, kan kunstmatig van de ene vrouw 
naar een andere vrouw overgebracht worden. 

In een aantal relaties worden de 
de nadruk op de mens. 1<Psn;,1·,,11,,,1p 

en inzicht over KI( KID), IVF en implantaties !!e,;cm•1Je1 
in de 

18. (B)Men kan kunstmatig identieke of klonen creëren. 
(VC)Klonering bij planten kan door het stimuleren van de 
of aparte cellen. 

van 

(B)Klonering dieren is mogelijk, de ingreep is relatief moeilijk te realiseren. 

De 
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Met een beschrijvende propositie wordt het kloon 
relatie wordt het verband met de celdeling bij 
klonering ook bij dieren is. Klonering bij 

dat het relatief gemakkelijk kan. Vandaar de 
( eigenschapshegrip) van bij dieren ( afgezien van talrijke 

van klonering niet terug te vinden in de nu,ntu+,nn,n,n 

complementeert echter de w,.nn7nrmrtP 

5.3 Nabeschouwing 

specifieke generalisaties zijn een antwoord op de 
Ze afgeleid uit de omvangrijke vakstructuur en vormen samen met de 

algemeen biologische generalisaties (paragraaf 2) een didactische structuur voor het schoolvak 
biologie. Al deze generalisaties samen beschrijven belangrijke en en 
hun onderlinge relaties. Daarbij zijn ook biologische verklarende relaties aangegeven die het 
leren 'biologisch denken' kunnen ondersteunen. 

De specifieke biologische generalisaties laten toe om kennis en inzicht te verwerven in 
verband met maatschappelijke belangrijke Daarmee wordt ook de 
wendbaarheid van biologische kennis bevorderd. 

56 



Referentiekader en analyse-instrument 

6 Doelstellingen voor het thema reproductie 

De laatste onderzoeksvraag die in deze fase van het onderzoek centraal staat is: We/ ke 
referentie-doelstellingen met betrekking tot reproductie zijn vereist voor een vak- en 
maatschappelijk relevant schoolvak biologie. Het is de afronding van het referentiekader 
waarbij een deel van de gegevens van het referentiekader samen met de biologische visie en de 
visie op leren (hoofdstuk I) uitmonden in een aantal 
In de navolgende tekst wordt eerst een beknopte theoretische inleiding gegeven, waarin de 
gebruikte terminologie in verband met doelstellingen wordt toegelicht. wordt de 
functie van referentie-doelstellingen in het kader van de gehele onderzoeksopzet aangegeven. 
Tenslotte worden de referentie-doelstellingen geformuleerd en toegelicht. 

6.1 Theoretische inleiding 

Onderwijsdoelstellingen geven richting aan het didactisch handelen. Het formuleren van deze 
doelstellingen, met name het uitdrukken in een eenduidige omschrijving, is cruciaal wil men 
komen tot doelstellingen die bruikbaar zijn in alle fasen van het didactisch 
curriculumplanning tot -evaluatie. De Carte et al. ( 1976, p.41 omschrijven een leerdoel als: 
"Een waarc/ei,o/ en wenselijk geachte, realiseerbare, duurzame en in :::,o 
termen omschreven verandering in gedrag.1potenties \'Clll de die hoofdzakelijk het 
resultaat is van onderwUs in de school en wawTan Ferwacht wordt dat ze bijdraagt tot het 
realiseren bij deze leerlingen wm de meer algemene ''. Daarbij moel 
volledigheidshalve aangetekend worden dat de verandering betrekking kan hebben op zowel het 
verwerven van nieuw gedrag als het verbeteren van reeds 
( wijzen op de trend van de laatste twee decennia om steeds doelstellingen te 
omschrijven. Dit mondt uit in een differentiatie in subdoelen in relatie met de onderwijseenheid. 
Zo kan er een onderscheid gemaakt worden tussen leer-, en lcsdoelstellingen. Het 
voorliggende onderzoek situeert zich op curriculumniveau en focusseert enkel op 
leerdoelstellingen en hun overkoepelende onderwijsdoelstellingen. 

• Onderwijsdoelstellingen zijn algemeen en abstract. Ze omkaderen schoolvakgerichte 
leerdoelstellingen. De aangehaalde krachtlijnen voor de Eenheidsstructuur (hoofdstuk l) 

situeren zich op hel niveau van onderwijsdoelstellingen. 
Leerdoelstelli11ge11 zijn concreter en kunnen onderverdeeld worden in twee types: 

leerdoelstellingen die het te bereiken einddoel van een leerroute aangeven: 
gedetailleerde leerdoelstellingen die de leerdoelen aangeven die tijdens de route te 
bereiken zijn. 

In een goed geformuleerde doelstelling is steeds een inhouds- en een gedragscomponent 
aanwezig, waarbij de gedragscomponent aangeeft wat de leerling met een bepaalde leerinhoud 
moet kunnen. Hierbij wordt het gewenste gedragspatroon van de leerling omschreven in termen 
van een activiteit of verrichting. Anders geformuleerd betekent dit dat een doelstelling steeds 
goed en eenduidig geoperationaliseerd is. Gesloten doelstellingen verwijzen nauwkeurig naar 
een bepaald eindgedrag dat de leerling moet vertonen; ze bepalen een duidelijk omschreven 
leerresultaat. Gesloten doelstellingen handelen meestal over het leren van vaardigheden en het 
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verwerven van een bepaald kennisbestand. Bij open zoals 'het leren 
waarderen van de biologie', is geen nauwkeurige omschrijving van het leerresultaat vooraf te 
geven. Open doelstellingen zijn dan ook minder Wel is het om de 

via bepaalde situaties relevante leerervaringen op te laten doen, waarover kan 
rapporteren. Vooral op het gebied van sociale en affectieve vorming open 
een belangrijke rol. 

In de Vlaamse biologie-didactische literatuur (Deconinck, 1984) worden doelstellingen 
geclassificeerd in drie categorieën: het beheersen van kennis, het beheersen van vaardigheden 
en het beschikken over attituden. De indeling sluit aan bij de drie domeinen uit de taxonomie 
van Bioom en medewerkers (Bioom et al., Ze kan ook 

en complexere taxonomie van De Block ( 
van de referentie-doelstellingen is geopteerd om drie doelstellingsdomeinen te hanteren die 

worden door de vorm van leren die in een bepaalde 
onderscheiden drie vormen van leren: psychomotorisch en 
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Het eerste doelstellingsdomein is het cognitieve domein. Hieronder vallen 
waarin een leereffect wordt beoogd dat gerealiseerd wordt door 
Daarbij staat het verwerven van kennis en inzicht centraal. Het aanreiken van vak- of andere 
begrippen is in deze optiek vooral nuttig voor zover ze bijdragen tot het ontwikkelen van 
duurzame kennis die wendbaar en functioneel is. Dit betekent dat de verworven kennis ook 
in nieuwe situaties kan toegepast worden. Het doelstellingsdomein is ruimer dan 
alleen maar het reproduceren van begrippen en omvat: het leren van hel leren 
probleemoplossen en tenslotte op het meta-cognitief niveau het 'leren leren'. Hel gegeven 
dat Kennis moet kunnen worden toegepast. dal uit dit 
domein ook een of van de 
'transfer' van kennis die wordt vooropgesteld. 
Het tweede doelslellingsdomein is het domein. Dit omvat 
die een leereffect of resultaat beogen dat omschreven kan worden als een motorische 
activiteit en ook op deze wijze wordt aangeleerd. Dit zijn doelstellingen die kunnen 
omschreven worden als het beheersen van algemene en/of vakspecifiel<e vaardigheden: 
bijvoorbeeld het bedienen van een microscoop of het hanteren van bepaalde 
meetinstrumenten. Aan deze motorische activiteiten uiteraard ook en 
dynamisch-affectieve aspecten verbonden. 
Het derde doelstellingsdomein is het dynamisch-affectieve domein. Dit omvat uv•-'~''"'' 

die een leereffect tot doel stellen dat verder reikt dan of 
Traditioneèl ~taan 111 het schoolvak 

biologie. Tijdens het cognitieve 
op waarbij de leerlingen attitudes, percepties en verwerven ten 

van de als schoolvak, de het 'leren' en ook zichzelf. In de 
onderwijspraktijk zijn er diverse meningen over de omschrijving van attitudes. Een 
zeer bondige en gangbare definitie van attituden is: "altituden de waarderingen van 

(H:uismans. 1987). Met 'objecten' wordt hier het hele wereldbeeld van een 
individu bedoeld. Dynamisch-affectieve aspecten kunnen een doelstelling op zich zijn. In 
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het schoolvak biologie ze echter meestal gekoppeld aan 
Tijdens het nastreven van cognitieve doelen treden immers 
op die het leerproces in sterke mate beïnvloeden. 

Elke indeling heeft uiteraard zijn beperking. Er werd gekozen om de bovenstaande 
zonder verdere onderverdelingen, te hanteren; ook in de VSKO- en ARGO-leerplannen wordt 
dit drieluik respectievelijk expliciet en impliciet gehanteerd. 

6.2 Functie van referentie-doelstellingen 

De Corte et al. ( 1976) wijzen onder andere op het inventarisatie- en evaluatieprobleem van 
doelstellingen. De noodzaak van regelmatige revisie of evaluatie van doelstellingen, in functie 
van de maatschappelijke ontwikkelingen, wordt daarbij onderstreept. In dit onderzoek staat een 
evaluatie van het curriculum voorop. Dit houdt een evaluatie in van de vigerende 
voor het schoolvak biologie met betrekking tot het thema reproductie. Om dit uit te voeren werd 
gekozen voor het opstellen van referentie-doelstellingen. Dit komt overeen met wat 
aangegeven is als een inventarisatie en een legitimering van de mogelijke doelstellingen. Het 
gaat niet alleen om het verzamelen van alle mogelijke doelstellingen, maar ook om het 
overdenken welke doelstellingen kunnen bijdragen tot een vak- en maatschappelijk schoolvak 
biologie met betrekking tot het thema reproductie. Het denkkader wordt door de 
biologische visie en de visie op leren, aangevuld met gegevens uit het referentiekader die 
betrekking hebben op hel belang van bepaalde en de timing ervan in het ASO. Hierdoor 
zijn de de van het en 
referentiekader. 

6.3 Didactisch wenselijke leerdoelstellingen voor het thema reproductie 

Hieronder worden de didactisch en voorzien van een 
toelichting. De doelstellingen zijn in twee groepen opgedeeld. De eerste groep naar 
biologische kennis en inzicht, en is vakdisciplinair georiënteerd. De tweede groep bevat 
doelstellingen met betrekking tot maatschappelijke vorming en persoonlijke ontwikkeling en is 
maatschappelijk geC;,riënteerd. 

Doelstellingen met betrekking tot biologische kennis en inzicht. 

Doelstelling 1 
hebben kennis van en inzicht in 
en hun 

organismen. 

De is gesitueerd in hel cognitieve domein. Ze is afgeleid uit de stellingname dat ze 
in belangrijke mate bijdraagt tot het verwerven van een doelmatige kennisbasis. Een 
kennisbasis bevat steeds een element 'wetenschappelijke kennis' naast 
georiënteerde 'werkelijkheidskennis'. In de doelstelling wordt op de eerste plaats gesteld dat 
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wetenschappelijke kennis vooral bestaat uit en relaties. 
Deze zijn op hun beurt noodzakelijk voor het verwerven van wendbare en functionele 
werkelijkheidskennis, vaardigheden en attitudes die via andere omschreven 
worden. 

De leerlingen zullen weinig of geen duurzame en wendbare kennis verwerven door enkel een 
confrontatie met een groot aantal vakbegrippen waarbij telkens afzonderlijke subthema's of nog 
kleinere vakgebieden worden uitgediept. Duurzame kennis kan wel ontwikkeld worden door in 
de leerinhoud de generalisaties binnen het thema reproductie te benadrukken. Met de in de 
doelstelling vermelde generalisaties, worden op de eerste plaats de algemene biologische 
generalisaties bedoeld. Deze werden reeds eerder, bij het samenstellen van hel referentiekader. 
geformuleerd. Ze leiden tot kennis en inzicht in het thema reproductie op een algemeen abstract 
niveau en overstijgen de kennis die gebonden is aan specifieke organismen. Wat dit laatste 
betreft, zijn er uiteraard biologische begrippen die maatschappelijk belangrijk en deel uil 
maken van weer andere, meer specifieke generalisaties. Deze generalisaties kunnen ook 
beschouwd worden als 'wetenschappelijke kennis' die in de doelstelling wordt. 
In dit verband moet opgemerkt worden dat een scheiding tussen 'wetenschappelijke kennis' en 
'werkelijkheidskennis' moeilijk is. Begrippen en generalisaties met tot 
van de mens en reproductietechnologie rekenen we, gezien hun sterke en 
maatschappelijke oriëntatie, tot de 'werkelijkheidskennis'. Ze ressorteren bijgevolg onder één 
van de volgende referentie-doelstellingen (doelstelling 4). 

Doelstelling 2 
De leerlingen hebben zicht op de 
discipline- kennis met tot de 
wordt verkregen. 

Deze doelstelling is eveneens gesitueerd in het cognitieve domein. In de staat 
het product van de wetenschap, de kennis, centraal. In het verlengde hiervan, staal in de tweede 
doelstelling het proces van de wetenschap centraal. We focusseren daarbij niet op vaardigheden 
in verband met he} zelf kunnen uitvoeren van experimenten volgens de wetenschappelijke 
methode. Bij andere thema's dan reproductie kan dit aspect beter tot zijn recht komen. In 
doelstelling 2 wordt bedoeld dat de leerling een ruim en volledig inzicht in het proces van 
kennisverwerving in de biologie (de natuurwetenschappen in hel 
reiken dan alleen maar inzicht in het 'ambacht' van de wetenschapper via 
Eveneens inbegrepen is inzicht in wetenschap als een 

Doelstelling 3 

De leerlingen onderkennen de betekenis van (en 
welenschappelijke discipline, voor het 
andere organismen 

proces. 

a Is een 
1•an de mens en i·an 

In de vorige doélstellingen werden het kennisdomein en het proces van 
kennisverwerving van de biologie belicht. In de derde doelstelling richten we ons naar de 
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betekenis en de hieruit voortvloeiende als 
schoolvak en als wetenschap heeft immers ook een betekenis en waarde die niet enkel 
gekoppeld is aan een utilitaire functie of een concrete Dit slaat niet enkel op 
fundamenteel onderzoek, waar in principe kennis verzameld wordt om de kennis. Kennis kan 
ook nog een andere, culturele dimensie bezitten. De culturele betekenis van de en 
biologisch onderzoek kan aangegeven worden door te stellen dat de bijdraagt tot het 
ontwikkelen van een biologisch mens- en wereldbeeld. Het de mens een bijkomende en 
dus waardevolle kijk op zichzelf en zijn leefwereld. De doelstelling is gesitueerd in het 
affectieve domein en is moeilijk kwantitatief te toetsen; het is een open doelstelling. 
Met 'onderkennen' als actiewoord wordt de letterlijke betekenis bedoeld: 'zodanig begrijpen'. 
Het betreft het verwerven van inzicht in de vooral culturele betekenis van de biologie. 
gekoppeld aan een positieve waardering ervan. Omwille van het onderzoeksthema 
we de doelstelling zoals de twee vorige voor het thema reproductie, maar in essentie 
uiteraard ook voor het volledige kennisdomein van de biologie. De doelstelling moet er toe 
leiden dat de leerlingen ontdekken en ervaren dat biologie meer belang heeft dan louter hel 
genereren van academische kennis die een utilitaire waarde heeft en 'ook nog leerstof voor een 
schoolvak oplevert'. De biologie als wetenschap is zinvol voor mens en zowel in 
een utilitair perspectief als een cultureel perspectief. Waardering van de door een 
leerling is belangrijk. Het is de basis voor 'liefde' voor het vak of de wetenschap en kan voor 
sommigen de aanzet zijn tot een studie in, of de biologie of 
natuurwetenschappen. Daarenboven leidt de realisering van deze tot 
toekomstige volwassenen met een attitude ten opzichte van 
onderzoek en het schoolvak biologie. 

Doelstellingen met betrekking tot maatschappelijke vorming en persoonlijke 
ontwikkeling 

Doelstelling 4 
De leerlingen hebben kennis van en inzicht in een aantal belangrijke 
en generalisaties met betrekking tot de ontwikkeling en de reproductie FC111 de mens, 
vruchtbaarheidsref?eling of anticonceptie en SOA ( inclusief'AIDS). 

De doelstelling is in het cognitief domein. De klemtoon ligt op kennis en inzicht die 
kunnen bijdragen tot de persoonlijke en maatschappelijke vorming. De 
biologische begrippen verwerven die in verband staan met de 
van de mens, inclusief het ingrijpen in de eigen reproductie en hiermee 
verbonden aspecten van gezondheid (SOA). Onder de in de doelstelling vermelde 
komen de specifieke biologische generalisaties over de reproductie van de mens aan de orde. 
die eerder in het referentiekader werden geformuleerd. 
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Doelstelling 5 
De leerlingen herkennen aspecten met tot 
reproductietechnologie in een maatschappelijke context; onder meer hierdoor kunnen ze een 

gemotiveerd standpunt innemen en verantwoorde ""'""' "" nemen. Deze 
aspecten liggen zowel in de van de 
organismen waarmee hij in belangrijke mate 

de mens als van 
wordt ( huisdieren, tuin, 

landbouw, veeteelt, 

Het zwaartepunt van deze doelstelling is gesitueerd in het domein. Met 'herkennen' 
wordt bedoeld dat de leerling bepaalde informatie uit zijn kennisbasis kan identificeren wanneer 
deze voorkomt in een maatschappelijke context. Dit betekent dat de reeds verworven kennis 
toepasbaar moet zijn in nieuwe situaties, meer bepaald in een maatschappelijke context. Dit 
mondt uit in een concrete operationalisering van de doelstelling via een gedragscomponent die 

naar een standpunt en beslissingen op een maatschappelijk niveau. Dit tweede luik van 
de doelstelling verwijst naar gedrag waarbij attitudes, normen en waarden zeer 
Hierdoor heeft de doelstelling onvermijdelijk ook een affectieve component. Waarden- of 
nrn-rm'n,rr11 le'ren is overigens in de context van reproductie van de mens ej'èn zaak. 

Doelstelling 6 
De leerlingen kunnen met betrekking tot seksualiteit van de mens een 

innemen en rerantwoorde nemen in situaties. 

Deze doelstelling is 

inzicht aangebracht via doelstellingen l en 
bijzondere dimensie van hel reproductieproces van de mens, heeft deze 
persoonsgerichte dimensie. Hierdoor wordt afstand genomen van 
biologisch gegeven. De.doelstelling kadert dan ook in 
schoolvak biologie een belangrijke rol kan spelen. Zoals de 
deze concreet operationaliseerbaar door een gedragscomponent die 
en beslissingen op maatschappelijk vlak. De doelstelling wordt verder 
subdoelstellingen. 

Doelstelling 6a ( 
De kunnen de kans op ,w,rn,,0 ,n 

inschatten bij hun 
Doelstelling 6b ( ) 

met SOA (voor 

kunnen de kans op ongewenste 

inschatten hun 
te realiseren tegen het einde van de eerste 

( )'(}()/' 

via twee 

hun partner) 

h1111 

Deze doelstellingen zijn afgeleid uit de gegevens van hel referentiekader. De 
persoonsgerichte dimensie is dan ook zeer sterk. Een bijkomend en zeer belangrijk aspect bij de 
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Referentiekader en analyse-instrument 

twee subdoelste!lingen is de timing. Zoals reeds in de bespreking van de literatuur 
over het gedrag van Vlaamse scholieren moeten deze doelstellingen bereikt worden het 
beëindigen van de eerste graad wil men een effectieve RSV realiseren voor de 
leerlingenpopulatie. 

6.4 Nabeschouwing 

Ter afronding van het referentiekader werden didactisch wenselijke doelstellingen 
geformuleerd. Ze hebben in dit onderzoek de status van referentie-doelstellingen. De eerste 
groep bestaat uit doelstellingen met betrekking tot biologische kennis en inzicht. Realisering van 
deze doelstellingen vormt de grondslag voor een vakrelevant schoolvak. De tweede groep 
doelstellingen is gericht op maatschappelijke vorming en persoonlijke ontwikkeling en draagt 
bij tot een maatschappelijk relevant schoolvak. In de referentie-doelstellingen is een deel van de 
gegevens die ten behoeve van het referentiekader verzameld zijn, verwerkt. Ook andere 
elementen van het referentiekader, de generalisaties, worden beter gepositioneerd. Op zich zijn 
de twee groepen referentie-doelstellingen belangrijke onderdelen van het analyse-instrument dat 
noodzakelijk is voor de volgende onderzoeksfase. 
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Evaluatie van de 

Hoofdstuk IV 

Evaluatie van de maatschappelijke 
biologie-cun-iculum 

antie van het 

In dit hoofdstuk wordt op basis van de van en schoolboeken een oordeel 
relevantie van het met tot het 

op de keuze van de onderzochte documenten en de 
we naar het hoofdstuk lII l ). 

waarin de vakrelevantie van dezelfde en schoolboeken onderzocht werd. Voor 
van de gehanteerde methode het toepassen 

instrumentonderdelen wordt eveneens op dat hoofdstuk teruggegrepen. 
In het onderhavige hoofdstuk wordt in de eerste het onderzoek van de 

in de leerplannen gerapporteerd. In de tweede komt het onderzoek 
in de en de schoolboeken aan bod. De derde 

1 Doelstellingen in de leerplannen 

1.1 Methode 

1.2 Resultaten 

resultaten herhalen we enkele 
het hoofdstuk. De resultaten per 

wordt per een overzicht gegeven van 
de aangetroffen ·overeenkomsten. Het verschil tussen het nul-uur-curriculum en het minimum
curriculum is wat betreft de doelstellingen Enkel wanneer het verschil relevant is. wordt 
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Hoofdstuk IV 

wordt het rubrieksnummer van het 
horen onder dezelfde rubriek als het 

de citaten waar 

andere inhoud van 
i',~~u~~,u Uit de methodische WCJ1kCn or 

het ontbreken van een rubrieksnummer of 
verwezen. 

1.2.1 VSKO-leerplannen 

Referentie-doelstelling 4 

Eerste graad 
De algemene leerdoelstellingen bevatten noch in de eerste noch in andere 

naar deze Uil de specifieke leerdoelstellingen kunnen 
we afleiden dal in het eerste jaar het menselijk lichaam met de voornaamste 
waarneembare organen en de organen van de stelsels bod komen. Er wordt 

de organen \'an de slelsels op de romp ran de mens 
driedimensionaal en op schelsen re kunnen situeren en (5.1.2.2). Dit wordt 

dissectie van een u,"sun,, 

rem de stelsels moeten kunnen aangeven. de 
dat mens én de functie van de organen en stelsels belicht moel worden. 

In het tweede jaar wordt er op de 
1•oornaamste delen van hel van mem en l'rOll\\', 

Hierbij komt de ontwikkeling en de reproductie van de mens aan bod. De aandacht voor de 
lichamelijke veranderingen in de puberteit wordt biologisch-anatomisch als 
doelstelling wordt aangegeven: de en hel 

Tweede graad 

dat 
/lil 

van de specifieke leerdoelstellingen stellen dat in het derde jaar de 
de klieren Fan hel endocrien stelsel kunnen lokaliseren en mer een 

\'(}orbeeld i'/111 een endocriene klier kunnen aantonen hoe de coördinatie door hormonen 
methodische wenken wordt dat het aangewezen om 

en hun effect op het lichaam te wordt de 
van de mens hier verder 
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vierde 

Derde graad 

p. 

zeker aan bod moet komen. Bovendien er 
,.,,,,,aom moet worden behandeld en in de methodische 

dat er meerdere kunnen worden 

termen bio-sociaul probleem hio-111cdisc/1 pmblern1 door 
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5 
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Evaluatie van de 

naar hel handelen van de leerkracht en minder naar het kunnen 

Ook 

mens: andere komen niet aan bod. 

Referentie-doelstelling 6 

De kunnen wet 

i1111e111e11 en rera111woorde 

6a De 

inschallen 

kunnen de kans op ongnrenste 

h1111 

realiseren tegen hel einde van de eerste 

en hun partner) 

(l'OOr 
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Eerste graad 
In de algemene 

wenken en 

worden. 

Tweede graad 
In deze 

Derde graad 
In de 

geen relevante 

in één van de 
dimensie. In r,r,nr-,,nP 

In de specifieke 
benaderen wm uit 
open. Toeh is de 

betrouwbaarheid, voor-

106 

de 

naar de 



1.2.2 ARGO-leerplannen 

Referentie-doelstelling 4 

hebben kennis van en inzicht in een aantal 
de 

en SOA 

Vruchtbaarheid, abortus en 
methodische 

aan boel. 
aangegeven als te behandelen. 

Tweede graad 
In het derde jaar wordt aandacht besteed 

aantasten 

hac/crië11 na hun 

de 

wordt. 

ran de 

SOA. Uit de methodische wenken een aantal infectieziekten moet behandeld 

wordt welke. Een 

het 

(l.I-3.1. 
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de 

aan hormonale niet-hormonale 
methodische wenken leiden we 

Derde graad ( alleen voor 
In het vijfde jaar wordt de 

Feeteelt, ... ). 

Eerste en tweede graad 

5 

In de algemene leerdoelstellingen 
de 
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Referentie-doelstelling 6 

Eerste graad en tweede graad 
reeds vermeld 

algemene leerdoelstellingen 

Evaluatie van de 

de betekenis Fan hel 
dat de lecrinhoud 

behandeld. 

5. 
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Deze 

De specifieke leerdoelstellingen bevatten meer concrete 
seksualiteit van de mens. Voor de eerste graad werd eerder 

leerinhoud over 

trouwens onder de titel mens en 

l 10 



Evaluatie van de relevantie 

Derde graad 
In de derde graad worden de wm de mens 
referentie-doelstelling 4) behandeld. 
In de specifieke leerdoelstellingen komen naar de referentie
doelstelling voor. In de wordt op enkele punten verwezen naar kennis en inzicht 
die bij gedrag kunnen leiden tot het voorkomen van ongewenste Zo wordt 

dat de relatie tussen de pil (B.1.2.2) en de aan bod moel komen. In 
relatie met emb1J·onale ontwikkeling kunnen spontane abortus, de oorzaken c1Tan en 
abortus provocatus besproken worden. Bij dit laatste wordt vermeld dat ook de 
omstandigheden die een 
kunnen komen. 

abortus provocatus in een aan bod 

Samenvattend kunnen we stellen dat tegen het einde van de tweede referentie-
doelstelling 6 gedekt wordt. De 

met aspecten van seksualiteit. 
De leerinhoud bevat duidelijk een sterk persoonsgerichte waardoor de referentie-
doelstelling 6a volledig wordt gedekt, zowel naar inhouds- als naar 

ook voor doelstelling 6b, maar daarbij is het belang van niet 
aangegeven. Een belangrijk gegeven is dat SOA, van AIDS. alleen aan bod komen in 
optionele leerinhoud. Niet elke leerling zal bijgevolg deze leerinhoud verwerven. 
In de derde voor het kan de leerinhoud 

l .3 Conclusies 

centraal: In welke mate komen de 
in de 

We formuleren hieronder een ·deelconclusie die samen met deze van de andere 
antwoord geeft op de centrale 

VS KO-leerplannen 

en 
als een lc behandelen bio-medisch 

wordt in dit verband niet naar voren als een 

omringende wereld. De noodzaak dal de leerling de verworven kennis moet kunnen relateren 
aan maatschappelijke contexten is echter nooit aangegeven. Relevante 
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contexten komen evenwel aan bod 
Het aantal te behandelen 

als een 
maar de hiermee verband houdende 

niet verworven. In de derde kunnen aan de hand 
medische problemen aspecten van seksualiteit aan bod komen. 

elementen als gedrag en de ervan voor de zelf 
benadrukt. De van de bio-medische daardoor 

informatie en klasdiscussies over ethische aspecten. 

in de derde 

seksualiteit. 
basis van de gegevens van de 

telkens onvoldoende of slechts zeer 
onvoldoende maatschappelijk relevant. 

stellen dat 

de eerder het handelen van de 

ARGO-leerplannen 

echter geen 
aangenomen worden dat de meeste leerlingen deze lecrinhoud kunnen verwerven. Het nemen 
van een verantwoordelijkheid aan de verworven kennis en inzichten 
aangegeven in de leerplannen. Er wordt ook uitdrukkelijk 
dat de leerlingen biologische kennis moeten kunnen relateren aan contexten. 
De leerinhoud is beperkt tol reproductie en van de mens. De 
van de mens wordt niet alleen 
Hierbij komt 

aan bod in de tweede 
Wat betreft de 

tweede 
kennisbasis met hó··--····" van de mens wordt 
aandacht voor aspecten van seksualiteit. 

van 1s aangegeven. dekken de 
de derhalve als 

voldoende zwakke punten nog kunnen worden 
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2 Specifieke biologische generalisaties in de leerplannen en de schoolboeken 

2.1 Methode 

evalueren van de 

2.2 Resultaten 

en een 

Voor meer informatie over de status van 

de betreffende in hoofdstuk IfI 

2.2.1 VSKO-leerplannen en -schoolboeken 

Leerplannen 
Het overzicht van de wordt weergegeven in tabel IV .. De label 

ook een samenvattend eindoordeel voor elke 

In een eindoordeel de meest 
een de dit kan 

worden. 
Uit de resultaten dat 57 maal een werd 

de 

en betreffen de subthema's de mens en 
rnn de In de derde van het subthema 

reproductie van de mens, op enkele uitzonderingen na, herhaald en komen de van 

aan bod. Ongeveer driekwart van de is impliciet. De 
twee scoringen in het tweede jaar van de tweede worden ook in de eerste 

Hierdoor is er wat betreft de dekking van de geen verschil tussen 

het nul-uur- en het minimum-curriculum. 

Voor hel hele ASO samen worden 38 vèrschillendc 
Dit is 81 % van het totale aantal in het 

12 

soms af van die welke wc in de proposities van hel 

Van alle er 13 in het 
verklarende relaties. Hiervan werden er acht ook als 

werden relaties 

l 13 



Tabel IV.1 Generalisaties in VSKO-leerplannen. 

Markeringen bij de scoringen 
X dekking (X), gedeeltelijke dekking i-X: impliciete dekking. (i~X): impliciete gedeeltelijke dekking 

{B): een beschrijvende propositie, in het ana!yse~instrument een verklarende benadering wordt vooropste1d 
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Schoolboeken 
Voorafgaand merken we in verband met de schoolboekenreeks Macro/micro op dal de 
reproductie van de mens in de eerste wordt behandeld in een hoofdstuk 
Voortplanting bij mens en . Hierin worden via gegevens over de dissectie van de cavia 
een aantal belangrijke begrippen aangebracht zoals de 
rnortplantingsorganen, bevruchting en ontwikkeling. 
de mens behandeld, gesteund wordt op een aantal eerder aangebrachte 
de !eerinhoud over de cavia. Referentie-proposities die in paragrafen over de voortplanting van 
de cavia gescoord werden, zijn in de tabel aangeduid met de vermelding 'cav'. 

Tabel IV.2 geeft een overzicht van de scoringen in Macro/micro. We stellen vast dat er in 
totaal 30 maal een propositie werd gescoord. Het merendeel van de scoringen komt voor in de 
eerste graad. In de derde graad worden de scoringen voor het subthema rnn de 
mens, gedeeltelijk herhaald of uitgebreid met bijkomende proposities. Scoringen uit het tweede 

van de tweede graad komen ook aan bod in de eerste graad. Ze werden dus ook 
voor het nul-uur-curriculum. De bevindingen zijn bijgevolg van toepassing voor zowel hel 
minimum- als het nul-uur-curriculum. Meer dan driekwart (25/30) van de scoringen staat voor 
een gedeeltelijke dekking en een andere benadering. Het aantal proposities dat één of 
meerdere malen gescoord werd loopt op tot 23 (49%). Het aantal hierdoor volledig 

bedraagt De scoring van proposities over is nihil. 
Van· alle gescoorde proposities zijn er acht in het analyse-instrument vooropgesteld met 
verklarende relaties. Slechts vier ervan werden op deze wijze De vier andere werden 
als beschrijvend Uit de screening blijkt dat in de voldoende leerinhoud 
aanwezig is om, op enkele proposities na, de hele reeks proposities van het 
te dekken. Ongeveer de helft van de in de screening gescoorde proposities werd echter niet in 
de topische passages Deze terugval is het sterkst voor het subthema reproductie Fan 

de bloemplant. 
Tabel IV.3 geeft een overzicht van de scoringen in de schoolboekenreeksen en 

Biologie. We stellen vast. dat voor de reeks Bioskoop, 28 proposities werden gescoord. 
Ze vormen samen zeven volledige generalisaties en komen alle in de eerste graad voor. Hiervan 
is minder dan de helft ( 12/28) gedeeltelijk gedekt en beschrijvend geformuleerd. Zo werden zes 
proposities beschrijvend gescoord in plaats van verklarend. Het subthema 
reproduclieteclznologie werd niet gescoord. Voor de reeks Biologie werden l 2 proposities 
gescoord Ze maken deel uit van meerdere generalisaties, maar slechts één 
werd volledig gedekt. Een derde van de proposities is gedekt. Een ander derde is 
gedeeltelijk gedekt en werd bovendien in van verklarend gescoord. De 
meeste scoringen betreffen de reproductie nm de mens. Het subthema ,.,,,,,.,,;t,,.c-t 
komt niet aan bod. 
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Tabel IV.2 Generalisaties in Macro/micro. 

Markeringen bij de scorlngen 
X_ dekking (X): gedeeltelijke 
(BJ: een beschrijvende propositie, waar in 

toelichting in de teksi 
Bij de resultaten van de screening staat 

l 6 

impliciete dekking impliciete gedee!te!ijke dekking 
he! analyse-instrument een verklarende benadermg ·wordt vooropste!d 

de tekstpassages voldoende leerini10ud bevatten om de betreffende proposit!e te dekken 



Tabel IV.3 Generalisaties in Bioskoop en Biologie 

Reproductie van 

i de bloemplant 

Reproductie

technologie 

Markeringen biï de scoringen 
x, dekking gedeeltelîjke dekking 
(8): een beschrijvende proposiîle, 

impliciete dekking 1mpl!ciete gedee!te!iJke dekking 
in het ana!yse-instrumen! een verklarende benadering wordt vooropsield 
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Vergelijking van de leerplannen- en schoolboekenanalyses 
van de resultaten van de 

Macro/micro, toont aan dat in de leerplannen veel meer 
topische passages. in verband met worden aangegeven in 
het leerplan, maar werden niet passages. Er is geen verband waar te 
nemen tussen het feit dat een of impliciet is en of de desbetreffende 

~o,cr~Hon werd in de schoolboeken. Twee over de van de 

mens werden gescoord in de schoolboeken hoewel deze leerinhoud niet in de leerplannen is 
aangegeven. 

Bij een van de schoolboekenreeksen onderling, blijkt dat in de reeks 
op basis van hetzelfde leerplan een groter aantal 

dan in Macro/micro in alle leerjaren samen. Dit geldt zowel voor de 
mens als die van de Leerinhoud over ontbreekt in 

Dit houdt verband met de sequentiëring van het 
derde is voorzien. ln vergelijking met de andere reeksen heeft 
eerste helft van het ASO, het grootste aantal proposities in de passages. Vergelijken we 
de aangetroffen van Macro/micro voor de eerste helft van 
het ASO dan p~ssages van bijna anderhalf maal zoveel 

werden Voor Biologie helft van het ASO) 
vergelijkbaar met lVlacro!micro. In geen van beide reeksen werden nr,~n,,".'" 

•• ~ ........ [Ja.,.,a.;,.\C~ 1 in verband met het subthema 1p11r11m,n 

2.2.2 ARGO-leerplannen en -schoolboeken 

Leerplannen 
Een overzicht van alle scoringen van een of de ervan 
wordt weergegeven in tabel IV.4. 

Uit de tabel blijkt dat ·er 58 maal een propositie werd gescoord. Het merendeel van de 
scoringen komt voor in de eerste graad. De scoringen voor het subthema reproductie Fan de 
mens worden, met enkele uitzonderingen, herhaald in de derde graad. Alleen in de derde graad 
komt het subthema reproductietechnologie aan bod. Dit heeft consequenties voor het nul-uur
curriculum waar in de derde graad geen biologie wordt gegeven en deze leerinhoud bijgevolg 
ontbreekt. Driekwart van de scoringen is impliciet. Een klein aantal scoringen staat voor 
gedeeltelijk gedekte proposities, te aan bepaalde niet begrippen en aan een 
beschrijvende benadering in van de verklarende benadering. 
Volledigheidshalve moet vermeid worden dal de leerinhoud van de of pakketten 
geen invloed had op de 

Uitgedrukt in het aantal verschillende dat één of meerdere keren werd. 
komen we op 38 verschillende of 81 %J van het aantal. Het aantal 
generalisaties waarvan alle proposities werden, 2. Wanneer we de 
verschillende groepen generalisaties onderling vergelijken, valt op dat de scoring voor 
reproductieteclino/ogie relatief laag is, slechts de helft van het aantal proposities uit het analyse
instrument. De aangetroffen relaties tussen de begrippen in de proposities wijken 
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Tabel IV.4 Generalisaties in ARGO-leerplannen. 

Markeringen bij de scoringen 
X: dekking (Xr gedeeltelijke dekking impliciete dekkihg (i-X) gedeeltelijke dekking 
(8) beschrijvende propositie, waar het anaiyse 0 ins1rument een verklarende benadering vooropsteid 

asterix ~ op een verklarend functionele waar in analyse,instrument een causale wordt vooropgesteld 
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Tabel IV.5 Generalisaties in ARGO-schoolboeken 

Reproductie
technolog,e 

Markeringen bij de scoringen 
X. dekking (X) gedeeltelijke dekking 
(B)· beschrijvende 
Bij van de screening staat 
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imp!iciete dekking (i-X) gedeeitelijke dekking 
in analyse-instrument een verklarende benadering vooropsteld 

+ als de tekstpassages voldoende Jeerinhoud betreffende propos1t1e dekken 
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soms ar van deze die we 
er in het 

Hiervan werden er drie 

Schoolboeken 

Van alle 

Een overzicht van de resultaten van de wordt gegeven in tabel !VS 
Hieruit dat in totaal 27 verschil!ende werden telkens 
eenmalig. De scoringen komen, op twee uitzonderingen na, voor in de eerste graad. Er 
slechts één score in de derde graad. Het waargenomen beeld voor het nul-uur-curriculum is, op 
deze ene score na, identiek aan dat voor het minimum-curriculum. Tweederde van de scores 
( 18/27) staat voor een gedeeltelijke dekking en voor een andere De m"''""'"rn 

vormen samen generalisaties. Voor het subthema 
slechts één propositie gescoord. Van alle gescoorde proposities zijn er 11 
scoren met een verklarende relatie tussen de begrippen. Hiervan werden zeven 
een benadering 

Vergelijking tussen de screening van de en de 
passages geeft aan dat er in de topische passages ongeveer driekwart van de 
voorkomt. 

VergelÎjking van de leerplannen- en schoolboeke11analyses 
we de leerplannenanalyse met de passages in de boeken. 

dat het 

werd in de schoolboeken. 

2.3 Conclusies 

passages 
door het 

stemmen sterk 
Er is geen verband waar te nemen 
en of de desbetreffende 

Aan de hand van bovenstaande analyseresultaten kan een antwoord gegeven worden op de 
onderzoeksvragen die in dit deelonderzoek centraal slaan: 
In 1relke mate de met lot 

au11gegei·e11 in de 

de 

schoolboeken ."J 

Hierdoor kan een tweede deeleonclusie 

in 

lot het beantwoorden 
van de centrale van het onderzoek, althans voor wat betreft de 
relevantie. Voor een toelichting bij de gehanteerde onvoldoende. 
voldoende of 

geven we eerst een korte bij 
Opvallend voor zowel het ARGO- als het 
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impliciete voorkomen de 
steeds 

werden hiervoor moet vooral de aard van de 
leerinhoudomschrijvingen. Zo is de leerinhoud met en 
steeds erg uitvoerig aangegeven, waardoor de 
werden 

VSKO-leerplannen 
De van de leerplannen geeft aan dat 81 
maatschappelijke relevantie is hoog. Het is 

in welke mate de 
Daarbij is meer dan de helft van de 

en hun 
Het VSKO-lee1vlan biedt veel met l'Clll de mens. 

De uit de eerste graad kunnen, op uitzonderingen na, herhaald worden in de derde 
Omdat in een aantal de nodige voorkennis dan is biedt de derde 

zowel wat betreft begripsinhoud als wat betreft het 

l'Cl/1 de hloe111p/a11t komt aan bod. maar enkel in de eerste 
upc,.,,c,-"' blijft hierdoor tot een louter 

aan verklarende 
die wel aangebracht hadden kunnen worden binnen het kader 

leerinhoud. 

Een 

Reproduclietechno/ogie komt relatief het minst aan bod. Het 
uitsluitend gericht op de mens. 

i, in dit verband 

Een belangrijk gegeven tot slot. is dat de conclusies 
nul-uur- als voor het minimum-curriculum. 

VS KO-schoolboeken 

voor zowel de leerinhoud van het 

in de schoolboeken (lV!acro/micro) 49% van het 
aantal. Derhalve wordt de maatschappelijke relevantie beschouwd als 

voor in de schoolboeken. Dit 
enkele 
mogelijkheden die aangegeven zijn in hel 
Op punten 
lecrinhoud die in principe meer ruimte voor clan in het 
aangegeven. Het ontbreekt in de schoolboeken bijgevolg niet aan relevante lecrinhoud. wel aan 
een consequent formuleren van proposities in de topische passages. 
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driekwart van de scores zijn Dit wordt veroorzaakt door 
het ontbreken van bepaalde begrippen, gecombineerd met een louter 
De mogelijkheden, om verklarende relaties tussen 
lichten, worden slechts voor de helft benut. 

Het vergelijkend onderzoek van de schoolboeken en toont aan dat de 
opgegeven leerinhoud van een leerplan didactisch verschillend vertaald wordt. De screening 
toont aan dat de leerinhoud in de Bioskoop-reeks meer en beter is dan in de reeks 
Macro/micro. In de Bioskoop-boeken werden meer proposities voor de eerste helft van het 
ASO gescoord dan in de reeks Macro/micro over de zes leerjaren samen. Gemiddeld genomen 
is de dekking van de proposities, aangetroffen in Bioskoop, ook beter. Toch ook voor de 

de vaststelling dat de leerinhoud niet consequent is omgezet in 

van de daarbij in een aantal op het 
niveau van beschrijvende relaties. 

ARGO-leerplannen 
De analyse van de leerplannen toont aan dat 8 l % van de proposities werd. Dit komt 
naar onze beoordelingsschaal overeen met een hoge maatschappelijke relevantie. Bij deze 
conclusie hoort, gezien het grote aantal impliciete scoringen, dezelfde kanttekening als bij de 
VSKO-leerplannen hoger). De leerinhaud van het biedt veel 
het subthema reproductie van de mens. Opvallend in dit verband is dat een aantal 
pas volledig gedekt wordt in de tweede of de derde graad, wanneer de 

Pas in deze derde zijn er voldoende 
volledige begripsinhoud als voor het aanbrengen var\ verklarende 

Het subthema: reproductie van de bloemplant, is eveneens Het komt enkel 
aan bod in de eerste graad. Een aantal proposities blijft hierdoor tot een louter 
beschrijvende benadering. We halen ook voor dit leerplan het voorbeeld van meiose en de 

"'"'"""" van de voortplantingscellen aan. 
Reproductietechnologie js verhoudingsgewijs ondergewaardeerd. Hel leerplan richt zich 

alleen op de reproductie van de mens. Een belangrijk gegeven is dat deze leerinhoud enkel aan 
bod komt in de derde graad. Dit betekent dat leerlingen die hel nul-uur-curriculum volgen 
leerinhoud met betrekking tot reproductietechnologie integraal missen. 

ARGO-schoolboeken 
In de schoolboeken bedraagt het aantal maximaal 57% van het 
aantal. Op basis van dit percentage kunnen wc de maatschappelijke relevantie beschouwen 
als voldoende. Vergelijken we de score met de leerplanncnanalyse dan valt op dat iets meer 
dan een kwart van de in het leerplan gescoorde proposities ontbreekt in de schoolboeken. De 
mogelijkheden aan proposities, aangegeven in de leerplannen, worden niet benut in de 
schoolboeken. De screening van de ''-'n">e 1Ju.,,,,u,,;._,,, nochtans aan dat de vakinhoud, zoals 
die in het leerplan wordt aangegeven, ook 
in de topische passages te 
onvoldoende aandacht besteed aan de 
vakinhoud. In de boeken voor de derde 

is in de schoolboeken. Het is dat 
voorkomen. In de passages wordt 

dieptestructuur van de behandelde 
ontbreken overigens echte topische passages. 
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Bij de 
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Evaluatie van de 

3 Maatschappelijk relevante biologische in de schoolboeken 

3.l Methode 

in twee slappen. 
De eerste stap een inventarisatie van 

onderzoeksmateriaal. Van elk schoolboek werden alle hp,n·n,nc•n 

zowel in de teksten ( inclusief 
illustraties. Daarbij werden dezelfde codeerregels als voor de 
(hoofdstuk II, paragraaf In een tweede stap werd nagegaan of de 
begrippen voorkomen in de begrippenlijst van het 
'schoolboek-begrip' dat niet letterlijk onder een corresponderend 

naar hun 

geplaatst, werd nagegaan of het als een verwant begrip onder referentie-
(stam)begrip valt. Hiervoor werden dezelfde regels gehanteerd als hel verwerken van de 
gegevens van de dagbladenanalyse (hoofdstuk II, paragraaf 3.3.1 ). Een vormden 
sommige samengestelde woorden. Het betrof meestal of verwante begrippen die 
niet onmiddellijk konden worden geplaatst. Hiervan werden alle 
het einde van de werd hieromtrent een definitieve 
consequent op elk van de schoolboeken werd toegepast. Zo werd 

in welke schoolboeken dit voorkomt. 
Er werd geen rekening 

grote 
een bepaald boek 

wordt gepresenteerd. 

3.2 Resultaten 

van de 
zou vergen. Bovendien 

informatie over hoe het 

De presentatie van de resultaten is ingedeeld naar de twee onderzochte 

omdat dit 

didactisch 

elke op de mate waarin de referentie-
worden Daarbij wordt een onderscheid 

tussen de leerinhoud in functie van de verschillende 
van de en de de 

.... ~,-~·-·~ .. op de begrippen zelf (kwalitatieve 

1 De lccrinhoud ·in een schoolhockcnrecks kan ingedeeld worden in functie van de basis- de facultaticn: 
lecrinhoud (hoofdstuk lll. l .2.2). Dit kan telkens voor het nul-uur- en het rninimunH.:urriculum. Om 
deze reden worden bij de van de resultaten vier lccrplanmodalitcitcn onderscheiden. In lot nu toe 
gerapporteerde enkel het onderscheid tussen en minimum-curriculum 
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Hoo.f dstuk IV 

3.2.1 Begrippen in de VSKO-schoolboeken 

Kwantitatieve analyse 

Om een algemeen beeld te van de van de in de 
schoolboekenreeksen, werd nagegaan hoe groot het dekkingspercentage is; tabel IV.6 geeft een 
overzicht van de resultaten. De tabel geeft aan dat het verschil tussen het nul-uur-curriculum en 
het minimum-curriculum gering is bij de reeks Macro/micro over het gehele ASO. 
De dekking neemt logischerwijze toe wanneer we ook de facultatieve leerinhoud meerekenen. 
De bijdrage van de facultatieve leerinhoud is echter eveneens gering; het grootste verschil (3%) 
registreren we voor het nul-uur-curriculum. De dekking van de door de 

reeks Macro/micro loopt op tot 53%. Een bijzonderheid vormt de niet duidelijk "''""L''"'·"' 
leerinhoud voor het laatste jaar in de derde graad. Deze leerinhoud kan beschouwd worden als 
bijkomende facultatieve leerinhoud voor zowel het nul-uur- als het minimum-curriculum 
(hoofdstuk III, paragraaf l Brengen we dit in rekening dan neemt de voor 
Macro/micro, voor beide curricula, toe met 18 begrippen. Dit is een relatief hoog aantal. De 
grootste dekking (niet aangegeven in de die in l'vfacrolmicro kan worden 
waargenomen loopt op tot 114 begrippen wat.overeenkomt met 63'i'L 

De tabel geeft ook de verschillen weer tussen de verschillende schoolboeken. Gelet op de 
noodzaak om te werken met verschillende halve schoolboekenreeksen IL 
1.2. ! ) de gegevens opgedeeld naar de eerste helft en de tweede helft van het ASO. Om een 

te kunnen uitvoeren voor Macro/micro de 
voor elke halve schoolboekenreeks weergegeven, van hun voorkomen in 
andere helft. We stellen vast dat er voor wat betreft Macro/micro en 
verschil is. Voor wat betreft de schoolboeken Macro/micro en is er een 
onderling verschil. Biologie kan 7 tot 11 % meer begrippen dekken. Wanneer voor lvfacro/micro 
de onduidelijk afgebakende leerinhoud mee in rekening wordt is dit verschil 
opgeheven. We stellen vast dat de reeks Biologie -enkel voor de drie van 
een dekking heeft die hoger is dan deze van Macro/micro voor het 
onderzochte schoolboeken stellen we vast dat de bijdrage van de facultatieve leerinhoud relatief 
gering is. 

De dekking van de referentie-begrippen kan-verder worden. ln het 
instrumentonderdeel zijn de referentie-begrippen namelijk onderverdeeld naar twee kenmerken: 
( 1) het van een begrip, al naar het behoort tot dalende A +, 
A, of B; de aard van een begrip, al naar 

betreft of een meer maatschappelijk 
een overzicht van de gegevens voor de schoolboekenrecks Macro/micro, 

deze kenmerken. 
De tabel toont dat van de zeven 

leerplan, Ongeveer tweederde van de A-begrippen is gedekt, minder 
belangrijke B-begrippen voor een derde worden gedekt. De resultaten geven tevens aan dat de 
dekking het grootst is bij de vakgeoriënteerde b-begrippen (71 lot 75% ). De dekking van de 
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tussen de diverse 
niet voor de facultatieve leerinhoud met een 
wordt neemt vooral de van de 

Ook voor de andere onderzochte ~choolhoekcnreeksen werd de 
meer in detail onderzocht. Het beeld hiervan komt 

A1ocro/micro. Wc geven 
is dat de schoolhoekenreeks 
Deze 

sluiten af met meer informatie de 
over de verschillende van het ASO 

verschillen tussen de verschillende 
presenteren we enkel de gegevens voor het minimum-curriculum inclusief 

de facultatieve lecrinhoud. Tabel IV.8 een overzicht van de resultaten. Hieruit dat 
ruim de helft van de reeds in de eerste werd. hel einde van de 
eerste dit op tot driekwart van het totaal. Het resterende kwart 
over de tweede en de derde De van het en het 

Tabel IV.6 
Dekking (in %) van 
school boekenreeksen 

Leerplanmodalitei!: N 

de referentie-begrippen (n=181) in 
(VSKO) naar leerplanmodaliteit. 

nul-uur-curriculum 
M minimum-curriculum 

de verschillende 

Nf nul-uur-curriculum inclusief facultatieve leerinhoud 
M f minimum-curriculum inclusief facultatieve leerinhoud. 

De cijfers tussen haakjes zijn de absolute aantallen. 
------------------------

Leerplanmodaliteit 

Schoolboekenreeksen N M Nf Ml 

ASO volledig 
Macro/micro 49 (89) 51 (93) 52 (95) 53 (96) 

ASO (jaar 1-3) 
Macro/micro 4 (76) 42 (76) 44 (79) 44 79) 
Bioskoop 40 (73) 40 (73) 45 (82) 45 (82) 

ASO (jaar 4-6) 
Macro/micro 4 (74) 48 (86) 41 (74) 49 (88) 
Biologie 51 (93) 55 (100) 52 (95) 5 (101) 

(+18). 

8)· 

(*) aantal bijkomend gescoorde begrippen 
het nul-uur- en het minimum-curriculum 

de onduidelijk afgebakende facultatieve leerinhoud van 

127 



Hoofdstuk IV 

Tabel IV.7 
Dekking (in %) van de referentie-begrippen in Macro/micro naar 
leerplanmodal iteit en naar kenmerk van de begrippen. 

Leerplanmodaliteit: tabel 
De cijfers tussen haakjes zijn de absolute aantallen. 

Leerplanmodaliteit 

Kenmerken N M Nf Ml 

Gewichtscategorie 
A+ (n=7) (5) (5) (5) (5) (+1)' 
A (n=85) 65 (55) 67 (57) 69 (59) 69 (59) (+8)' 
B (n=89) 34 (29) 35 (31) 35 (31) 36 (32) (+9)' 

Aard v/d begrippen 
b-begrip (n=99) 71 (70) 75 (74) 74 (73) 75 (74) 
c-begrip (n=82) 23 (19) 23 (19) 27 (22) 27 (22) (+16)' 

(*) aantal bijkomend gescoorde begrippen in de onduidelijk afgebakende facultatieve leerinhoud van 
het nul-uur- en het minimum-curriculum 

Tabel IV.8 
Spreiding (in %) van de aangetroffen referentie-begrippen in Macro/micro. 
Leerplanmodaliteil: minimum-curriculum inclusie! facultatieve leerinhoud (n=96) 

graad leerjaar cum 

1e 50 50 
2 23 73 

2e 3 13 86 
4 87 

3e 5 2 89 
6 100 

Kwalitatieiie analyse 

Om een overzicht te bekomen van de maar in 
~choolboeken 'ontbrekende' begrippen, werd een referentie-

Telkens van het nul-uur-curriculum van de 
school boekenreeks (Macro/micro) 

bijkomende dekking wordt in een zeer 
uitvoerige begrippenlijst is enkel gefocusseerd op de uit de 
belangrijkste begripscategorieën (A + en A). Een is weergegeven in tabel IV.9. 
De bevat 32 begrippen. Wanneer we ervan uitgaan dat de facultatieve leerinhoud aan bod 
komt in het schoolvak, blijven er 28 ontbrekende A + _ of over. Hiervan is het 
merendeel ·gekenmerkt als een c-begrip. De ontbrekende b-begrippen kunnen beschouwd 
worden als !eefwereldbegrippen. Ze kunnen op het begrip na, buiten het vakdomein van 
de aangereikt worden. Uiteraard kunnen ze reeds de opvoeding 
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Evaluatie van de relevantie 

De ontbrekende zowel op het terrein de 
"-co,cvJJu11coiu m relatie met Deze 

vormen een lacune or 'hiaat' in de 
leerinhoud van de schoolboekenreeks. Voor de meeste van deze kunnen we stellen 
dat het schoolvak kan leveren voor de betreffende 

van de allicht bestaande 
voor 

nieuwe begrippen zoals kunstmatige inseminatie, Een 
aantal begrippen rond menselijke seksualiteit kan aan bod komen in de leerinhoud van hel 
schoolvak biologie in het kader van RSV (Relationele en Sexuele Vorming). Een 
gegeven dat via de wordt vastgesteld, is dat de facultatieve leerinhoud met een 
status in het laatste jaar belangrijke heeft. Wanneer deze leerinhoud een 
status zou hebben, wordt een belangrijk deel van het ontstane 'hiaat' in verband met 
seksualiteit en gezondheid opgevuld. Het aantal ontbrekende begrippen wordt in dat 
gereduceerd tot 19. 

Omdat de timing van de leerinhoud belangrijk is ook referentie-doelstelling werd aan de 
hand van de analysegegevens nagegaan welke van de aangetroffen A +_ en A-begrippen alleen 
door de leerinhoud van de derde graad worden gedekt. Tabel IV.10 een overzicht. Het 
betreft een groep van 15 begrippen. Op enkele na is de hele groep aan 
seksualiteit en reproductie van de mens. Een zevental 
aangereikt in de facultatieve leerinhoud van de derde 

wordt bovendien alleen 
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Tabel IV.9 

Niet-gedekte A+ en A-referentie-begrippen in Macro/micro. 
( nu 1-uu r-curricul urn) 

A: label 
B: aard (b-begrippen of c-begrippen) 

C: gewichtscategorie (in dalende volgorde A+, A) 
D: mogelijkheid tot dekking via een andere leerplanmodaliteil: 

(Min) minimum-curriculum 
- (FacNul) facultatieve leerinhoud van het nul-uur-curriculum 
. (FacMin) de facultatieve leerinhoud van het minimum-curriculum 
· (?) de leerinhoud met onduidelijke status in he! laatste jaar van de derde graad. 

A 

AIDS 
homoseksualiteit 

baring 
big 
hengst 
meerling 
merrie 
zeug 

eenjarige 
schutblad 
AIDS-virus 
borst(-kanker) 
gynaecologie 
heteroseksualiteit 
keizersnede 
lesbisch 
libido 
postnataal 
sekse 
seksuoloog 
transseksueel 
vroedvrouw 
condoom 
geslachtsziekte 
KI 
prenataal 
proefbuisbaby-techniek 
seksueel overdraagbare aand. 
syfilis 
voorbehoedmiddel 

bloesem 
zuigeling 
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B 

C 

b 
b 
b 
b 
b 
b 

b 
b 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

A+ 
A+ 

A 
A 
A 
A 
A 
A 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

A 
A 

D 

(?) 

(FacNul) (Min) 
(FacNul) (Min) 

(?) 
(?) 
(?) 
(?) 
(?) 
( ) 
( ) 
(?) 

(FacNul) (FacMin) 
(FacNul) (FacMin) 



Evaluatie van de maatschappelijke relevantie 

Tabel IV.10 

A + en A-referentie-begrippen in de leerinhoud van de 3e graad (Macro/micro). 
Gegevens voor het lezen van de label: tabel IV,9 

A 

seksualiteit 

barenswee 
menopauze 
nageslacht 
onvruchtbaarheid 
drachtigheid 
vruchtbaarheid 

abortus 
boreling 
geslachtsgemeenschap 
miskraam 
bevalling 
anticonceptiepil 
fokkerij 
vermenigvuldiging 

B 

C 

b 
b 
b 
b 
b 
b 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

A+ 

A 
A 
A 
A 
A 
A 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

D 

(FacNul)(Min) 
(FacNul)(FacMin) 
(FacNul)(Min) 

(FacNul)(FacMin) 
(FacNul)(FacMin) 
(FacNul)(FacMin) 
(FacNul)(Min) 
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3.2.2 Begrippen in de ARGO-schoolboeken 

Kwantitatieve 

Het overzicht van de in de onderzochte ARGO-schoolboekenreeks i~ 
te vinden in tabel IV. l l 
nul-uur-curriculum en het minimum-curriculum. De 

zeer gering. Het gaat slechts om enkele van referentie-
op tot 70% voor de leerinhoud het minimum-curriculum. 

Tabel IV.11 
Dekking (in %) van de referentie-begrippen (n=181) in de ARGO-school boekenreeks 
naar leerplanmodaliteit. 

Leerplanrnodaliteit: tabel IV .6 
De cijfers tussen haakjes zijn de absolute 

Leerplanrnodaliteit 

N M N! Ml 

Biologie/Natuurwet. 61 11) 69 

Een van 
tabel IV. 12. Hierin wordt met 

de 
De tabel aan dat, op één begrip na, steeds de Het reeds 

u~'""'"-"" lussen het nul-uur-curriculum en hel minimum-curriculum 
veroorzaakt geen in de onderlinge verhouding tussen de A- en de 
A-begrippen worden voor zo'n 70 tot 80% al de 
lw,r,nnnc,>n voor 50 tot 60%. 

De spreiding van de over de 
resultaten illustreren een verschil tussen beide 
geen biologie meer aan bod komt in het nul-uur-curriculum. In de eerste 
de leerplanmodaliteit, ongeveer driekwart van de 
laatste graad van het minimum-curriculum is gering ( l l % ). De resultaten 
verschillen weinig van deze voor de zonder de facultatieve leerinhoud. 
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Tabel IV.12 
Dekking {in %) van de referentie-begrippen in Biologie/Natuurwetenschappen naar 
leerplanmodaliteit en naar kenmerk van de begrippen. 

Leerplanmodaliteit: label IV.6 
De dekkingspercentages worden gegeven voor twee kenmerken: 

(1) de belangrijkheid, uitgesplitst naar de gewichtscalegorieën A+, A, B 
(2) de aard, uitgesplitst naar b-begrippen en c-begrippen. 

De cijfers lussen haakjes zijn de absolute aantallen. 

Leerplanmodali!eit 

Kenmerken N M Nf 

Gewichtscategorie 
categorie A+ (6) (6) (6) 
categorie A (n=85) 72 (61) 80 (68) 74 (63) 
categorie B (n=89) 49 (44) 57 (51) 49 (44) 

Aard v/d begrippen 
b-begrip (n=99) 73 (72) 78 (77) 75 (74) 
c-begrip (n=82) 48 (39) 59 (48) 48 (39) 

Tabel IV.13 

M 

(6) 
82 (70) 
57 (51) 

80 (79) 
59 (48) 

Spreiding (in %) van de aangetroffen referentie-begrip pen in Biologie/Natuurwet. 

Leerplanmodaliteit: Nf nul-uur-curriculum inclusief facultatieve leerinhoud 
Ml minimum-curriculum inclusief facultatieve leerinhoud 

N! Ml 

graad leerjaar 

e 65 65 59 59 
2 2 77 9 68 

2e 3 0 87 9 7 
13 100 12 89 

3e 5 nvt 11 100 
6 nvt 0 00 

133 



Hoofdstuk IV 

Kwalitatieve 

Net zoals de 
ARGO-schoolboekenreeks een van de 

was het nul-uur-curriculum 
omvat 25 waarvan er twee aan bod kunnen komen in de facultatieve 

leerinhoud. We gaan er van uit dat deze leerinhoud niet 
leerinhoud betreft die r.nrlP>CITP 

Het aantal b-begrippen is vrijwel gelijk aan dat van de c-begrippen. zoals sclu:lll. 
stier, zeug, merrie en meerling zijn die allicht reeds verworven 
buiten het SChOOlVak u,v,,va,,v. KPor:inr1Pn 

menopauze worden bij voorkeur aangereikt via het schoolvak 
begrippen alle op het terrein van 
Zoals hierboven reeds kan het schoolvak een 
aanreiken van deze begrippen, inclusief begrippen in de sfeer van RSV. 

Voor een inzicht in de sequentiëring van de kan eveneens tabel IV. !4 
Voor het nul-uur-curriculum van de ARGO is er geen schoolvak 
Bijgevolg worden alle begrippen van de tabel voorzien van de minimum-curriculum 

pas in de derde Hel betreft negen hP<>r11~nr•n 

een zestal zich situeert in het domein van 
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Tabel IV.14 

Niet-gedekte A+ en A-referentie-begrippen in Biologie/Natuurwetenschappen. 
(nu 1-uu r-cu rriculum) 

A: label 
B: aard (b-begrippen of c-begrippen) 

C: gewichtscategorie (in dalende volgorde A+, A) 
D: mogelijkheid tot dekking via een andere leerplanmodaliteit: 

(Min) minimum-curriculum 
(FacNul) facultatieve leerinhoud van hel nul-uur-curriculum 
(FacMin) de facultatieve leerinhoud van het minimum-curriculum. 

A 

homoseksualiteit 

baring 
eenjarige 
genitaliën 
scheut 
schutblad 
stier 
zeug 
hengst 
merrie 
meerling 
menopauze 

AIDS-virus 
ba rst(-kanker) 
heteroseksualiteit 
lesbisch 
libido 
seksuoloog 
transseksueel 
vroedvrouw 
gynaecologie 
KI 
postnataal 
prenataal 

B 

C 

b 

b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

A+ 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

A 
A 
A 
A 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

D 

(FacNul) (FacMin) 
(FacNul) (FacMin) 
(Min) 
(Min) 

(Min) 
(Min) 
(Min) 
(Min) 
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IV 

3.3 Conclusies 

de 
voldoende maatschappelijke relevantie. 

136 



Evaluatie van de relevantie 

137 



Hoofdstuk IV 

4 Contexten in de leerplannen en de schoolboeken 

4.1 Methode 

De Met de hierin 

uitvoeren van de 

4.1.1 Leerplannen en schoolboeken als onderzoeksmateriaal 

Leerplannen 
In de werden de de 

basis van deze elementen werd uit elk 
welke 

worden Hierdoor kon de status van contexten 
worden. Daarnaast werd aan de hand van de 

leerinhoud en de methodische nagegaan welke ~~"'~""'u"~"''J' 

steeds in leerinhoud met tot het thema 

van contexten in de schoolboeken 
de 

het deelonderzoek naar 

Voor al deze werd nagegaan of ze voorkomen in met 
maatschappelijke context. Elke relevante het aantal hierin voorkomende 

behandeld: 
een overzicht van de 

Kwaliteit 
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Evaluatie van de maatschappelijke relevantie 

hetzelfde ongeveer 20% van de beoordeeld 
door een tweede onderzoeker. De keuze van de contexten 
verdeeld over de onderzochte documenten. Er werd een 

leidde tot het 

4.1.2 Toelichting van een aantal criteria 

De didactische aanwending van contexten 
Het van contexten in een onderwijslcersituatie werd reeds 

in verband met de onderzoeksopzet I, 
verstaan een 'deel van de leefwereld' dat gehanteerd wordt in het Ten behoeve van 
dit leerproces is het meestal vereist om dit 'deel van de leefwereld' om te werken lot 
voorbeelden, casusteksten, leesstukken, opdrachten en die aansluiten met de 
leefwereld van de leerlingen en tevens het leerproces ondersteunen. Uit een voorstudie van de 
onderzochte leerplannen blijkt dat daarin geen duidelijk omschreven over het 

van contexten voorkomt Dit betekent niet dat er a geen aandacht 
maatschappelijke contexten. Leren gcbeurt5leeds in een 'context'; het is echter de vraag of de 
contexten die aangetroffen worden in schoolboeken en voldoende 
georiënteerd zijn. Daarnaast het belangrijk om na te gaan hoc de 

worden in het Daartoe werd een 
van schoolboeken 

• Een illustratiecontext een context met een 
enkel als een illustratief kader voor 

te verwerven of de reeds verworven 
contexten kunnen een motiverende functie hebben, omdat ze vaak naar 
een herkenbare situatie uit de leefwereld. Illustratiecontexten worden vaak in de inleiding 
een aangetroffen. Ook aan het einde van een tekstpassage kan een 
illustratiecontext voorkomen onder de vorm van een summier voorbeeld van een 
praktijksituatie waarop de reeds verworven begrippen van kunnen Dit levert 
uiteraard een tol de maar zonder dat we kunnen van 
substantiële verdieping of 

• Een aanleercontext is een de 

context. Een context is 
worden 
afgeleid uit een 

wordt doelbewust als 'middel' voor het verwerven van de betreffende h<>nnnr,Pn 

Aanleercontexten vaak hele van variabele omvang. Aanleercontexten voor 
reproductiebegrippen zullen logischerwijze vooral voorkomen in hoofdstukken of 
die expliciet ~etrekking hebben op het thema reproductie. 

• Een toepassingscontext is een context waardoor de worden om 
de reeds verworven kennis te activeren en· te gebruiken in een andere context dan die waarin 
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4.2 Resultaten 

De 
onderzochte 

van de resultaten zoals in de 

vermelding van het 
'1frl1f'l'rnîtP•n COnCfete 

de tekst telkens geciteerd 
contextcategorie. 

contextcategorieën zelf. Tenslotte wordt een 

leerinhoud. 

en de schoolboekenanalyse. 
WOfden hPcrn·nk·pn 

voor hel 
voldoende informatie 

4.2.1 VSKO-leerplannen en -schoolboeken 

contexten 

gezondheidszorg en milieubeheer centraal staan. 
lil Vanuit de 

Dit wordt eerder als een afsluiting van een stuk 
het doordringen vooral naar de transfer van kennis naar 

met een bio-sociale dimensie. 

Leerplannen: verwijzingen naar 

Eerste graad.: 
5.2.1.2 
-de 
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antwoord durven geven op vele vragen die 
kunnen leven 

Deze ruime en vage methodische wenken naar 
contextcategorieën in verband met de reproductie van de mens, op vmJ>Vj,i,,_,H (2 tot 

relationeel (31 tot ( 41 tot l tot 57) 
en medisch vlak (61 tot 66). 

Tweede graad: 
Geen aanwijzingen met betrekking tot het thema reproductie. 

Derde graad: 
6.2.l Hoe planten organismen zich voort~ 
-de betekenis van de vanuit en 
standpunt belichten (3 ) (32.l) 
-de meest voorkomende middelen tot regeling van de vruchtbaarheid 1,ps·m,·p,·pn 

betrouwbaarheid, voor- en nadelen van de methoden ( 63) 
-meerdere biomedische problemen onder meer kunstmatige inseminatie, 
seksueel overdraagbare aandoeningen vanuit een 

(61) (62) (51) (53.3) 
de vergelijking van de leerplannen en de schoolboeken, worden de bovenstaande gegevens 

verder besproken. 

Schoolboeken: kwantitatieve analyse 
Een eerste aandachtspunt bij de van de gegevens de totale aantallen 

ze enkel summier omdat het absolute aantal 
niet vooropstaat in dit onderzoek. Zoals te verwachten was, werd voor het minimum
curriculum een groter aantal contexten dan voor het qua leerinhoud beperktere nul
uur-curriculum. Ook in de facultatieve leerinhoud werden contexten Het meest 
opvallende gegeven is dat ongeveer een kwart van de 
betreft die niet-expliciet handelen over het thema reproductie. 

Een belangrijk gegeven in de analyseresultaten is de mate van dekking van de 39 
vooropgestelde contextcategorieën. We richten ons eerst op de schoolboekenreeks 
Macro/micro. Tabel IV.15 geeft hiervan een overzicht. Uit de tabel blijkt dat de dekking 
maximaal oploopt tot 54 % van de contextcategorieën. Ze is het grootst bij de 
meest uitgebreide leerplanmodaliteit, namelijk het minimum-curriculum inclusief de facultatieve 
leerinhoud. De minimale dekking bedraagt 41%. De leerinhoud in de hoofdstukken of 
paragrafen die niet-expliciet handelen over reproductie draagt bij tot de dit 
varieert al naargelang de leerplanmodaliteit. Deze bijkomende dekking is het grootst, ongeveer 
een kwart, voor het nul-uur-curriculum. De facultatieve leerinhoud levert een substantiële 

ongeveer een kwart, tot de dekkingsgraad. 

De didactische aanwending van de aangetroffen contexten in Macro/micro is weergegeven in de 
tabellen IV .16 en IV .17. Hierbij richten we ons op de waargenomen 
van de onderscl)eiden contexten. Tabel IV. l 6 toont dat ongeacht de leerplanmodaliteit vooral 
illustratiecontexteh werden gescoord, tot 78%. Aanleercontexten werden beduidend minder 
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leerinhoud van de 

en geven aan dat elk contexttype wordt 
naar het thema èn in leerinhoud die over andere thema's handelt. Een 

dat de 

van de verschillende ASO-schoolboekenreeksen 
te kunnen 

Macro/micro de voor elke halve schoolboekenreeks berekend, van 
elkaar De weergegeven resultaten zich tot de meest relevante aspecten. Ze geven 
dat er verschillen tussen de reeksen waar te nemen. Voor de eerste helft het 
ASO werden in de reeks meer dan in de reeks 
Macro/micro. Deze laatste scoorde in de tweede helft echter beduidend beter dan de 
schoolboekenreeks Deze zowel voor het minimum- het 
uur-curriculum. 

contexten voor d,: 

L·"·"'""'·' voor de waargenomen de 
per schoolboekenreeks. 

!v!acro!micro en 

meeste 
In de 

schoolboekenreeks Macro/micro is het aandeel van aanleercontexten in de tweede helft van het 
ASO groter dan in de eerste helft. Worden de totalen van de 
!V.19) met de (tabel IV.! 
direct verband is tussen een aantal contexten en een grote 
Zo worden. voor de eerste helft van het ASO, in de reeks Macro/micro evenveel contexten 

als in Deze laatste reeks dekt echter meer 

144 



Evaluatie van de 

Tabel IV.15 
Dekking (in %) van de referentie-contextcategorieën (n=39) 

naar indeling van de leerinhoud. 
in Macro/micro 

naar leerplanmodaliteit en 

Leerplan modaliteit: nul-uur-curriculum 
minimum-curriculum 

Nf nul-uur-curriculum inclusief facultatieve leerinhoud 
Ml minimum-curriculum inclusief facultatieve leerinhoud. 

De cijfers tussen haakjes zijn de absolute aantallen. 

Leerplanmodaliteil 

Leerinhoud reproductie N M Nf Mf 

totaal 41 (16) 44 (17) 49 (19) 54 (21) 
expliciet 33 (13) 36 14) 38 (15) 46 (18) 
niet-expliciet 8 (3) 8 (3) 10 (4) 8 (3) 

Tabel IV.16 
Didactische aanwending 
naar leerplanmodaliteit 

(in %) van de aangetroffen contexten in 
(inclusief facultatieve leerinhoud). 

Macro/micro, 

Didactische aanwending: ILL illustreren 
A aanleren 
T toepassen. 

De cijfers tussen haakjes zijn de absolute aantallen. 

Leerplanmodaliteil 

nul-uur-curriculum 
rninimum-cu rriculum 

Tabel IV.17 

Didactische aanwending 

78 (43) 
77 (52) 

A 

15 (8) 
16 ) 

T 

7 (4) 
7 ( ) 

100 (55) 
100 (68) 

Didactische aanwending (in %) van de aangetroffen contexten in Macro/micro naar 

Didactische aanwending: tabel IV.16 De cijfers tussen haakjes zijn de absolute aantallen. 

Aanwending van contexten 

Leerplanrnodalileit ILL A T 

nul-uur-curriculum (totaal) 100 (43) (8) 100 ) 

basis expliciet reproductie 58 (25) 76 (6 (0) 

fac. expliciet 7 (3) 12 ( ) (3) 

basis niet-ex pl. 21 (9) 12 (1) (0) 

fac. niet-expl. 14 (6) 0 (0) (1) 

minimum-curriculum (totaal) 100 (52) 100 (11) 100 (5) 
basis expliciet reproductie 55 (29) 55 6) (0) 

fac. expliciet 12 (6) 27 3) (4) 

basis niet-expl. 21 (11) 18 (2) (0) 

fac. niet-ex pl. 12 (6 0 (0) (1) 
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Tabel IV.18 
Dekking (in %) van de referentie-contextcategorieën (n=39) in de verschillende 
schoolboekenreeksen naar leerplanmodaliteit en naar fase van het ASO. 

Leerplanmodaliteit: tabel IV.15 
De cijfers tussen haakjes zijn de absolute aantallen. 

Leerplanmodaliteit 

Schoolboekenreeksen Nf Mf 

eerste helft ASO 
Macro/micro (jaar i-3) 36 (14) 36 (14) 
Bioskoop (1-3) 44 (17) 44 (17) 

tweede helft ASO 
Macro/micro (4-6) 38 (15) 49 (19) 
Biologie (4-6) 18 (7) 21 (8) 

Tabel IV.19 
Didactische aanwending (in %) van de aangetroffen contexten in de verschillende 
schoolboekenreeksen naar fase van het ASO. 

De resultaten hebben betrekking op het minimum-curriculum inclusief de facultatieve leerinhoud. 
Didactische aanwending: tabel IV.16 
De cijfers tussen haakjes zijn de absolute aantallen. 

Didactische aanwending van contexten 

Schoolboeken reeksen ILL A T Totaal 

eerste helft ASO 
Macro/micro (jaar 1-3) 83 (25) 10 (3) 7 (2 100 (30) 
Bioskoop (1-3) 60 (18) 30 (9) 10 (3) 100 (30) 

tweede helft ASO 
Macro/micro (4-6) 71 (27) 21 (8) 8 (3) 100 (38) 
Biologie (4-6) 58 ( 11 ) 16 (3) 26 (5) 100 (19) 
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Schoolboeken: kwalitatieve analyse 
Tabel IV.20 een overzicht van de aard en de van de contexten in 
de onderzochte schoolboekenreeks Macro/micro. Dit voor het minimum-curriculum 
inclusief de facultatieve leerinhoud. Uit de tabel met notities uit de kan 
worden afgeleid waar de zwaartepunten bij het aanwenden van contexten 

Uit het overzicht blijkt dat in elke groep van 

contexten 
aanleercontexten situeert zich vooral in de drie laatst en 
vooral op het terrein van biotechnologie/bioindustrie (planten). De aanleercontexten 
zeer beperkt met een minimaal aantal te verwerven begrippen. 

De gescoorde toepassingscontexten zijn vooral terug te vinden in de groep van de medische 
Uit de voorgaande tabellen kan worden dat het steeds gaat om 

facultatieve Jeerinhoud. 
De fungeert als voor de 

maatschappelijk-culturele contexten en bevat drie illustratiecontexten: de 
woord testes; idem dito voor nectar; de visie van Hippocrates op menstruatie. 

Een aantal aan RSV komt niet aan bod. Dit situeert 
zich met name op relationeel en vlak en 
AIDS, ethiek en van de mens). vermeld worden 
wanneer de onduidelijk leerinhoud in in de 
betrokken, er een zestal bijkomende aanleercontexten wordt aP,rr,nr·r1 

op hel en medisch vlak; ze kunnen alle verwerven van 
maatschappelijk belangrijke begrippen. 

Wat de resultaten van de andere VSKO-schoolboeken betreft, beperken wc ons tol het kort 
aangeven van de trends in vergelijking met Macro/micro. Voor de reeks Bioskoop is de 
spreiding van de scoringen anders en werden meer contcxtcatcgorieën op relationeel vlak 

De reeks Biologie scoort minder contexten, vooral in verband met Het 
aantal aangetroffen tocpassingscontexlen is voor deze reeks echter wel 
betrekking op 'denkvragen' die in de analyse beschouwd werden als facultatieve lcerinhoud. 

Een opmerkelijk verschil tussen de reeksen onderling zijn de m 
( ! 3) Groei en ontwikkeling m.b.t. reproductie. Hierin werden de tekstpassages geplaatst 
waarin de puberteit als context wordt gehanteerd. In de schoolboekcnrecks Bioskoop is deze 
contextcategorie veelvuldiger gescoord en meer uitgewerkt dan in de andere reeksen. In de 
basisleerinhoud van het eerste jaar wordt het hoofdstuk over bij mens en dier 
geopend mel een passage over de verschillen en overeenkomsten tussen mannen en vrouwen en 
hoc gering de verschillen zijn bij kinderen. Via deze instap wordt een aantal begrippen in 
verband met geslachtskenmerken aangereikt. Het is tevens een instap voor de volledige 
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van het 
aanleercontext. In een 
een aan!eercontext 

worden met inbegrip van 

van de mens. De context 

variatie in voor wat betreft het ~-hn,rln-

didactische structuur van het boek wordt 

context is de eigenlijke aanloop voor het bespreken van de van de In 
een komt tenslotte het fenomeen van de 'baard in 
de keel' aan bod. 

Tijdens de werden eveneens enkele contexten waargenomen die niet in hel 
instrument voorkomen, Het betreft zogenoemde Social Issues lnternal To Science (SIITS ). 
Deze termen ontlenen we aan Aikenhead l die deze hanteert voor leerinhoud in 
schoolvakken die naar onder meer aspecten van de filosofie en de 

SIITS werden in de reeks Macro/micro en 

het hoofdstuk over hormonen, 
wordt. 

148 



Tabel IV.20 

Didactische aanwending en frequentie van de aangetroffen contexten 

Macro/micro (VSKO} Biologie/Natuurwet. (ARGO) 

2 

1 

1 

1 

5 

1 1 

1 1 

6 1 1 8 10 18 

1 1 2 2 2 

2 

1 1 

7 1 8 5 

1 

1 

1 

5 

2 

28 

4 

.2 

5 

i 8/o!ogisch (Hchame!i;k)vJak 

13 

Psychologisch vlak (eerder persoonsgericht) 

21 

vlak 

32 

321 

4 Gezondheidsvlak 

41 

42 

43 

5 Maatschappelijk-cu!tureel vlak 

53 

54 

56 

57 

6 Medisch vlak (geneeskunde s 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

organismen 

8 Dieren 

84 

85 

9 Planten 

93 

94 

95 

i O organismen 

103 

105 
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Vergelijking van de leerplannen
Vergelijking van de in de leerplannen 
werden in de schoolboekenreeks 
schoolboek beduidend meer 
(reproductietechnologie). 

Een deel van de 

geen 
in verband met moderne KI, IVF en andere technieken komen 

derhalve niet aan bod. Een belangrijk gegeven 1s het feit dat het aantal 

(41) 
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4.2 . .2 ARGO~lcerplanncn en -schoolboek.en 

Leerplannen: de status· nm contexten 
De leerplannen van de eerste en l\Veede bevatten geen naar 

'leren-in-contexten'. Toch wordt er indirect aangegeven dat het leren het best in een socio~ 

culturele context is ingebed. Zo wordt in de leerplannen uîtdrukkel!jk vermeld (A.6): her 
curriculum is leerlinggericht: het sluît lWII de adolcsccnf. De 

oriëntatie van de 

Hîcruit blïjkt dat volgens de leerplannen 

buiten de school en buiten de als 

is reeds eerder besnrokcn 

De 
van de derde graad bevatten voor de module chcmïe een 

naar 'lcrcnw!n~coniexten', inclusief een reeks voorgestelde aanlccrcontcx!cn. Deze d!dactisd1c 
is echter in het leerplan natuurwetenschappen zeer specifiek en .!.!clJ1 niet voor de 

module or biologie. 

Leerplannen: verwijzingen naar contextcatcgoriei!n 
geeft ct:n overzicht van de concrete 

JccrinhomL De optionele lecrînhoud \Vcnl, 

opties (hoofdstuk III, paragraaf J. !), ln de 

Onderstaande 

met 

betrokken. ln de 

contcxtcatcgorïeën slaan tussen 

cursief gedrukt. De nummers van de betreffende 

vermeld na elke lccrnlanvcrwiîz!ng 
Eerste graad: 

A Natuurohserrntie deel Jlj Milinr:.org, .J.2 Aspecten 1w1 mifie11beschcrmi11g 
-hct oprichten nm :::.rwdbanken (55) 

-octien: hchccrsmaatrcgelen :.oa!s 11estkas{jes plootsen {55) 

n Alc1IS C/1 ge:_owlheidl 1. Voortplawing en onHrikkciim.: 
-:wangersclwpstcsten (62) 

-helang 1·a11 qffécthfgcdrag c,1 ficlw11wlijkc cm1tacten roordc hahy (33) 

~abortus (64) 

+Îll t i cm c IIyg i i!ne, hes111jdcn is, ji'11wsis {4 3) 

,gcs!achtsgemeensclwp, masturhatic, ,\JNJJllane awdft;;ing, 

"p11hertcit en !eejifjdsgren::.e11 ( 13) 

sexuele prikkc/,, .. (22) 

Optioned: Foorrphmting, C/1 In) dieren 

"de Ht'ttc!Uke bescherming nm reptielen, mcl11stc/ !arrn!c swdia {55) 
Tweede graad: 

(derde jaar) Mens en gc::.mulhcid 
1,5,2 Bacteriën 
-de relaties wsscn 1·crmc11ignlldigi11g nm !mctcrië11, hcstrfjding c11 h\\l;Îi"nc 

2A.2 \!!russen 
·/Jrcrewie (llifimn(lfie) in rerbmul 111ct AIDS (41) 

3.5 E,fe!Ukhcid 
+pre1wuwl muler::.od (62) 

Optioneel: S):flïis, gonorroe, herpes (42) 

(4Jl (6i>J 
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Bacteriën e11 

104) 

c1·c111w:c! met -!wmwnole en niet-lwrmo11a!e anticonceptie 

m<lleriaaf 1w1 een Centrum roor gc::i11s11Iannin,t 

1m1 didactisch 
(6]) en se.uwle m,rnediJlf.: 

-het 1w1 homumcn in fwtdhouw en n'elccll 
voor het min!munH:urriculum) 

ook 83, 8-}J 

Derde graad: 
f1. VoortolamiJ de !!Wl1S 

me11stm111iecrc!11s door de pil ( 63 î 
-emhrrmwlt.: (62) 

rn11 ahorllls /Jr0i'Ocat11s {64) 

~lwsprcke11 0111str111tlig/1cde1 die een i·c1wll11Dordc11 (53.2) 

mfries aan ouders (62) 

-prenmafc omler::m:kc11 (orgtu11w11Hrikkc!i11g) en de roorhereidi11g op de hcn:!!i, (62) 

-oor::uku1 1w1 m11·mchthoarheid, KI, IVF, ... (62) 
-de prohlenwtieJ.: mn KI, IVF, .. (53.3) 

vermelden \Ve dat de voor de zogenoemde 

L ! ) een of zelfstandig werk' (hoofdstuk 11. mira2raal 

voor sterk contextgerichte venvcrkir 

en 

van nieuw venvorvcn 

ult de reguliere lesuren. of een toepassing van dc1c kennis in nieuwe contcx!è1L \Ve 

vermelden voor het derde faar (cnkc! voor het nul-uur-curricu!um}" 

,omlcr:ock naar het 

t11i11kas (55) 

1w1 di1·crse milic11hdm·tendc 0/J /;('{ lï/1/ 

,het ::.c(f.\·tmulig swnenstcllo1 nm co1 in/ámwticmm, f/l"t:/" SOA in !u ! ulgel!ll'!'II Cl/ Al ns 
in het /Jij:,muler (41) en (,..l.2). 

deze gegevens wordt teruggekomen in de tussen de !cerniann;mwiiY en de 

gescoorde contexten in de schoolboeken. 

Schoolboeken: kwnutitaticre analyse 
Wat betreft de aantallen contexten ook uit deze da! in de kcrin!Joud 

van !Jet min!munH.:urricu!um bijna tweemaal zovcc! conwxicn worden aangcimffen als in de 

lccrlnhoud van het nu!-uur»<:urriculum. Ook in de focullatievc lecrlnhoud werden contcx!cn 

is dat in lcerinhoud van andere thema's dan reproductie tot ongeveer een 

derde van het totaal aantal aangetroffen contexten \verd gescoord. 
Tabc! IV .2 ! geeft aan in \VClkc mate de contcxtca!cgoricën 

de mate van dekking 

ln !mo!Oswkkcn dic niet-explic handelen over rcnroduc 

tot een vierde van het totaal aantal conlextcatcgorîcën 
thema's die exp!îcict handelen over rcoroductlc levert een nog grottrc 

!52 

dal 
De lccrinhoud 

dit kan 

aan de oeKKmg 
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Tabel IV.22 een heek! van het didactische van alle con!cx!cn. 
JlJustraticcontexten komen het meest voor, 64 en T2<:L Aanlcercontcxtcn nemen nog een kvn.1rt 
tot een derde van het totaal in. terwijl !ocpassingscontcxten Ylcchts incidenteel voorkomen. 

Een meer gcdctail!eerd beeld voor het ARGO~schoolboek wordt gegeven în tabel IV.23. 
Hieruit blijkt dat de illustratîecontcxtcn verspreid voorkomen: in basis- en focu!taticvc 
kcdnhoud. in heide gevallen zowel expliciet als niet-expliciet hanJeknd over 
Aan!ccrcontcxtcn en de enkele .2:cscoordc 
lccrinhoud dîc onder het thema rcproduc! 

levert een aantal extra aanlccn:ontex!cn. Deze 
het minimum-curricu!uin. 

zowel voor het nul-uur- ab 

Tabel IV.21 
Dekking (in %} van de referentie-contextcategorieën {n=39) in Bio!ogie/NatuurM 
wetenschappen naar leerplanmodaliteit en naar îndeling van de !eerinhoud. 

Leerplan modaliteit: N het nul-uur-curriculum 
M hel minimum-curriculum 
Nf het nul-uur-curriculum inclusief lacuitatievo lcerinhoud 
M f het minîmum-curriculum inclusief lacuilatievo leerinhoud 

De cijfers tussen haakjes zijn de absolute aantallen. 

Leerp!anmodall!f)it 

Leerinhoud reproductie N M Nl Ml 

~--- ----
totaal 41 l 15) 44 (17) 54 (21) 56 (22) 

expliciet 3 l ( 12) 36 (14) 44 117) 49 l 19) 
niet-expliciet 10 (4) 8 (3) 10 (4) 8 13) 

Tabel IV.22 
Didactische aanwending (in %) van de 
wetenschappen naar !eerplanmodaiiteit 

aangetroffen contexten 
(inclusief facultatieve 

in Biologie/Natuur~ 
leerinhoud). 

Didactische aanwending: ILL illustreren 
A aanleren 
T toepassen 

De cijfers lussen haakjes zijn de absoiute aantallen. 

Leerplan modaliteit 

nul-uu r-curricu!um 
minlrnum·curricuium 

Didaclische aanwending 

ILL A 

72 (42) 26 115) 
64 151) 35 128) 

T 

2 i 1) 
(1) 

Totaal 

100 (58) 
100 {80) 
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Tabel IV.23 
Didactische aanwending (in '%) van de gescoorde contexten in Bîologie/Natuurwe· 
tenschappen naar leerplanmodaliteit en naar indeling van de !eerinhoud. 

Didactische aanwending: tabel IV.16 

De cijfers tussen haakjes zijn de absolute aan.• .. a .... n ... e .. " ..... · ........................ . 
Aanwending van contexten 

Leerplan modaliteit tll A T 

-···--------·- ·--- ---

nul-uur-curriculum (totaal) 100 {42) 100 ( 15) 100 (1) 

basis expliciet reproductie 38 ( 16) 73 ( 1 îl (1) 

fac. expliciet 19 {Bi 27 {4) (0) 
basis nîet·expl. 36 l 15) 0 {O) (0) 

fac. niet·expl. 7 (3) 0 10) (0) 

minimum-curriculum (totaal) 100 {51) 1 00 (28) 100 ( 1 ) 
basis expliciet reproductie 43 (22) 86 (24) 11 ) 
fac_ expliciet 16 (8) 1 4 14 i 10) 
basis! nîet·expl. 35 l 18) 0 (0) (D) 

lac. niet·expl. 6 (3) 0 (0) (0) 

Schoolboeken: kwalitatieve analyse 
Voor een overzicht van de gescoorde contcxtcatcgmieën in de schoo!hrn:kcnrccb 

Bio!ogie/Nat1mn1·crc11scha[1pcn vcnvijzcn wc terug naar tahc! !V.2{L De waarden 

het mlnimum-currîcu!um inclusief de facultatieve lecrinhomL Uit de tahcl en de 

kan het onderstaande afgeleid \Vorden. 

In elke groep van contcxtcatcgoricën is minstens één De 
contextcatcgorieën die meer dan driemaal gescoord wcrdt:11 zîjn de 

(55)111ifie11proble111atiek. (62)aandocningcn en Ihcrapic m.b.t. reproductie. (63)anticonccetic. 
( 66 )aa11doc11i11gcn en therapie 111.h.f. andere Jimcties. (93 )hiotcchno!ogic/hio·hu/11strie m. /1, t. 
rep rod uc tie, { 94 )hi, ;f ec/1110! o g i cl bio~ iwl ust rie 111. h.t. mulc re : !te 1110 's. ( 95 )he! ::ei/' k11 ·c ken en 

houden mn plamcn. 
Contexten werden vooral gescoord als i!lüstratiecontcxtcn, Aan'lt.:crcontcxtcn situeren 1ich 

vooral op het medische vlak. Het gaat daarbij telkens om korte. zeer beperkt 

aanlccrcontcxtcn, 

De gescoorde toepassingscontcxt (4 ! 
hctreft vragen en antwoorden over hoc AIDS-bcsmcuing wc! en niet kan worden ovcrgcdrngcn 

Het is liet sluitstuk van een hoofdstuk over virussen. waarbij veel ruimte wordt 

door !ecrin houd over herpes en AIDS. 

De contextcategorie (56)andere die fungeert voor de niet te plaatser 

n1ntextcn bevat een illustratîccontext en een zeer beperkt uîtgcwcrktc aanlccrcontcxL 

het effect van cxtasy en de scxratio van de bevolking. 
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Een aantal contextcatcgorict:n kom! niet aan hocL Dt:zc hebben onder meer 

op het relationeel vlak (seksualiteît), i.:n op het maatschappelijk cultureel vlak (ethiek en 

en AIDS). He! hctrcfI wcrkc!ljkhcidsgcbleden die in }:et kader van RSV 

Op dit vlak geert de analyse een beeld dat zeer sterk overeenkomt met dat van de anJcrc 

Contexten în de cate2:orlt en ontwikke!in,~ 
ln Je eerste graad in de passage over de 

10ll!!el1S Cll mens. Hierin worden cnkc!c tabellen afgedrukt die de !ichamc 

Contexten die 

een hîstorische ontwikke!inf 

aangeven. J--IJCf(loor ontstaan mogc113Ktlc(!en om 

Ic benaderen. De tekst zelf maakt echter geen ;il!usîe op 

tot een illustratieve context 

als S!ITS-contcxtcn werden in de reeks 

Het bclrcft. zoals ook in de VSKO-ana!yse. telkens 

die gehanteerd \vordt als illustraticcontcxL 

Vergeh)'king J'llll de leerplannen- en sclwolboekcnanalyses 
Vergelijking van de contextvcrv,r 

gescoorde contexten 

van de lcernlannen met de in de sc!1oolbocki:n 
dekken, De !t'crnbnnc1 

dekken alle grote contcxlg:cbicden, maar de sçlmo!bockcn dekken binnen deze gebieden een iets 

groter aé-lntal contextcatcgor!cën, De meest opvallende 'verruiming' van de schoolboeken ten 

van de leerplannen 1ijn de categorieën (85)::e(!ïww/cn 1!1/ kwekt'!/ nm dieren en (95) 

hel ::e~f)wwlcn c11 hn:ken 1w1 planten, 
in de 

zich tot (5.3,2)Clhiek m.b.t 
in de schoo!hockcn 

en {53.3) HJOr!1Jluntim 
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4.3 Conclusies 

De hierboven gepresenteerde resultaten zijn bedoeld om de volgende onderzoeksvragen te 

beantwoorden: In welke mate worden 11wat.\·c!wp/N:ffjke contexten met betrekking tor 

reproductie wmgetrrdf'en in lcc11J!a111u!n en schoolhoeken? Z{in de maatscluifJfJc/Uke cn!/lexten 

cun1extgchiede11 aa11gegeff11 in de !ecrJJ!w111e11 ook oamre::ig in de schoolhoeken? Hoe 1nm/e11 

de CO!l!l!X!Cll tulf1J.!CH'e!U/'.' 

Uit de resultaten de onderstaande conclusîcs te trekken. 

VS KO-lccrpl:rn ncn 
De VSKO-!ccrp!anncn stimuleren namvclîjks het contextgericht leren. Dît bc!ckcm niet dat de 
lccrinhoud beperkt \Vordt tot strikt vakdisciplinairc inhoud. Voor alk: graden wordt benadrukt 
dat de leerling vanuit de hîo!ogic moet !eren een sociale vcrantwoonlciljkheid op zich te nemen. 

De l\vce maatschappelijke gchicdcn die daarbij steeds worden genoemd zijn gc1,ondhcidszorg en 

milieubeheer. Vooral gczondht.:idszoru hicdt raakvlakken met het thema n:productie. met name 

de mens. 
Z\Vaartcpunt 

en mctlmdischc wenken 

op de zogenoemde 

thema's aan bod moeten komen. 

won.Jen aangereikt Ook kan vcr,vorvcn kennis \Vorden tncgepasL De 

contcxtcatcgorici:n op medisch vlak en ook op maatschappelijk vlak (erhischc aspcc!tfl 

111,Ju. lt'fJroductie'. 

relationele vlak. 
Een be!arwr 

worden gedekt. Er 

lichaam, komt bovendien slechts summier aan bod. 
Wc kunnen dan ook stellen dat de maatschappelijke relevantie van de leerplannen 

onvoldoende îs wegens het ontbreken van bepaalde groepen conlcxtcal1..::.L:oric0n. 

VS K 0-schoo I hoeken 
De analyse van 1Hacrolmicro geeft aan dat er talrijke comextcn 

!ccrinhoud die cxplîcîct handelt over rcproductîc als în de 

/OWC] \n 
!ecrinholKL !-let aantal 

contexten neemt toe naarmate men de basis!cc1"!nhoud uitbreidt met faculu.11!cvc lccrînhoud en 
mei de onduidelijk afgebakende !ccrinhoud in de derde graad_ Het minimum-curriculum is. 

zoals te verwachten. iets rijker aan contexten dan het în !cerinhoud hcpt.'rktcre nu]-uur-

n1rrlculum. 
De lccr]nhoud voJ,t!cns het minîmunH.'Ll!Ticulum, inclusief de facultatieve !ccrinhuud, dekt 

54t;{- van de rckrcnth>con!cxteatcgoricën. \Vat betreft het dîdactîschc gebruik of de aanwent 

van contexten. kan worden vastgesteld Jat er hoofdn1kc!ijk îl!ustra!îevc contexten aamvc; 

De sroradisch voorkomende aanlccrcontcxtcn zijn vriî summier en hco.2en het \·erwcrvc11 

van slechts enkele 

kennis wordt 

waarmee 11ëm'Jcr van de verworven 
!ol het mcdîsch vlak en h:omi:n alleen voor in de 

facultatieve Jccrinhoud. Al deze elementen samen !aten toe om ook voor tk 
schoolhockenrccks illacro/micro te stelten dat de maatschappelijke relevantie 

onvoldoende is. 
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Vergelijking van Je schoolboeken 

kunnen vertaald \Vorden, zowel \vat betreft 

contexten ais het Jidact!Sch 
schoolbockenrccks Bioskoop 

ARGO-leerplannen 
De ARGO-leerplannen in de eerste en de tweede niet 

dat het schoolvak hiolou:ic 111gcl1cd 

naar 'leren-in~ 

in de 
lccfwcrc!d van <lc adolcsccnL In de derde 

verschillende modulen van het schoolvak 

voorgaande graden doorgetrokken. 

wordt enkel voor de 
\Vtm!t de klassieke 

op alle vlakken of grote domeinen één of meerdere contcxtcatcgorlc0r 

aangegeven, Een aantal domeinen is voor een groot dcc! gedekt: op het vlak van gc/{mdhcîd 

catc_goricën aan bod, op medisch vlak de belangrijkste. Ook het .aspect r,ubertei en 

\Vorden aangcnaaio, Er worden hirrdoor ruime 
De conclusie is dan ook dat de maatschappelijke relevantie van de 

voldoende is. Een restrictie is cdJtcr dal dlt Yoor he! 

rnînimum-currlculum. Voor het veel beperktere nul-uur-curriculum valt îmmcrs een aantal 
\vcg. Bij de topics voor het 'ze!fstandi.i:: werk' dat .eekoppc!d is aan dit 

curriculum is daarentegen extra aandacht voor de AJDS-pmh!cmatiek. 

ARGO-schoolboeken 
In de ARGO-schoolboekcnrecks \Vorden maatschappelïJke contexten waarin 
rcproduclichegrippcn voorkomen, zmvel aangetroffen in lecrin!Joud die cxplicîc! handelt over 

he! thema reproductie als in andere lcerinhouJ. Ook de facultatieve kcrinhoud levert contexten 

op. Het nu!~uur~currîculum bevat minder lecrinhoud en nok minder contexten. Voor het 

minirnum~currîculum stellen \VC vast dat in hel beste inclusief de focu!tat!cvc !ccr!nhoud. 

iets meer dan de helft (5(/iî-·) van de contcxtcategorîeën gedekt is, Dit op ht:t eerste zicht or 
Wanneer rekelllng \VOrdt '"'hn,,d,, met de 

didactische aamvcndîn!! dat het vooral om !llustraticcontcxten gaat. De 

aanlccrcon!exten zijn hovcndîcn fun.eercn s!ccllts voor hel 
vcnvcrvcn van een klein aantal begrippcn. Op basîs van Jczc bcoonlelcn we de 
maatschappelijke relevantie van de schoolhockcnrccks Hls onvoldoende. 
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5 Eindconclusies 

De centrale vraagstelling voor het onderzoek !uidt: Hoe rnk- en rclcrnm is het 
en hoe schoo!rnk biologie i11 het ASO in V!aaw!en:11, met betrekking tof het thema renmducth 

kan dc::.c rc!crnntie ercntuee! n:r!wogd worden? 

De vraag naar de vakrclcvantic werd reeds ln het hoofdstuk bchandc!d. Om een 

ant\voonl te geven betreffende de het 

hoofdstuk tot nog ioe de resultaten van vier 

conclusies. De resultaten van deze 

telkens met de 
en vul!cn 

elkaar aan. Dit leidt !ot eindconclusies in verband met de vraag naar de 

relevantie. 

VSKO 
In de diverse worden de VS en -schoolboeken vaak als 
onvoldoende maatscbappelijh 

van de 

voldoende beoordeeld; 

relevant hcoordcclcL Voor twee face!ler; is dit niet het 

schoolboeken is de 

van de 

wordt de rnaatscharmc 

van een Jcidënd tot meestal impliciete 

in de 

in de 

van de 

ècn overschatting. De resultaten van de 
laten in ieder geval een ander beeld zien. Rekening houdend met den.: 

gegevens stellen wc aan de hand van de verschillende dec!conc!usics dat liet .schooh·ak 

biologie onvoldoende maatschappelijke relevant is. Dît zowel wat betreft het nul-uur-

a!s het minimum-curf!cu!um. Belîchten \Vc dit !e!kcns vanuit de gdwntecnlt: referentie~ 

dan concluderen \VC het volgende 

Refcrentîc~doc!stclling 4 wordt pas in de derde graad gcrca!Jseerd 

dat de belan_grijkc topic puhcr!cil louter \Vonlt benaderd en 

dat SOA aan bod komen zonder exp!icîct aan te geven dat AIDS-preventîc een 

is. De begrippenanalyse geert aan dat vooral vakdiscip!inairc reproductiebegrippen werden 

gescoord. Veel reproductiebegrippen komen pas in de derde graad aan bod. Dit is uîlcraanJ te 

aan de scquentîëring van de Jccrinhoud, waarbij de 

uitvocrîg aan bod komt in het laatste leerjaar. De analyse van de 

slee hls een dcc! van de vooropgcstc!dc generalisaties gescoord werd in de 

de mens pas 

komt rcproductîelcchno!ogie in verband met de mens aan hml. De schoo!bockcn scoren echter 

beduidend minder generalisaties dan is aangegeven in de leerplannen. Dit is ovcri,gcns een meer 
algemeen didactisch euvel, te wijten aan bct niet consequent aangeven van de krachtlijnen van 

de lecrinhoud in Je topische passages. Een andere hc!angrijkc bevîndng is dat de 

spccifo.:kc generalisaties în de helft van de gevallen beschrijvend gcformulccn 

verklarend functîoncle of verklarend causale relaties tussen de 

'leren denken' kunnen bevorderen. 
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Evaluatie van de maatschappe!{ike releJ•antie 

er geen aandacht te voor 
met 

hctrcft, 

tot andere de mens. Het 

in de derde 
Contextcatcgoricën die in de lecrinhoud van de leerplannen :;ijn aangegeven, worden dan 

ook hoofdzakelijk hieraan gerelateerd; daarbij kunnen cthîsd1e en wctcnsdmppdijke aspcch.:n 

aan hod komen. De schoolboeken beperken zich tot de \Velcnschappelijkc aspecten. Ze hanteren 

trouwens vooral îllustratieve contexten en \Vcinîg aanleer- en !ocpassîngscontcxten. De 
schoolbockenreeks Bioskoop wîjkl op dit vlak sterk af van de andere en kan beschouwd 

\Vorden als meer maatschappelijk georiënteerd. 

6 wordt eveneens beperkt en dan nog te laat 
aangegeven in de eerste graad. Pas in de 
6a en 6h aan hod via Je biomedische 

problemen. Het realiseren van rcfcrcnlic~doelstelling 6 {6a en 6h) komt orn.kr zware druk. Dit 
door hel feit dat voldoende basiskennis in verband met de reproductie van de mens pas in de 
derde graad wordt aangercîkL Bovendien \Vorden de maatschappdijkc contexten beperkt tot 
biomedische problemen, waarbij gedragsaspecten te \VCinîg aan bod komen. 

van 

V crhoging van de relevantie van VS KO-leerplannen en -schoolhoeken 
De maatschappelijke relevantie van de leerplannen kan vcrhoo_gd worden door he! 
uîtwerkcn van rcfercntîe~doc!ste!ling 4, waarbij de lcerinhoud met het oog op de 
puberale ont\vikke!îng van de leerlingen 

inhoud fungeren als hasîs voor andere 
uîtwcrken van de !ecrplandoelstelllngcn in de 

5 en 6 (6a en 6b). Dit houdt in dat er meer aandacht moet 
referentie

voor het 
contextgericht aanreiken van lecrînhouJcn in functie van het kunnen toepass;cn van h1olog:isc 
kennis in een maatschappelijke context. Daarnaast moet er voldoende aandacht zijn voor 

adequaat preventief gedrag met hetrekking tot SOA en ongewenste Z\Vangerschap. 

De m:.rntschappelîjkc relevantie van de schoolboeken kan vcrhoögd \Vorden indien de 
bovenstaande referentie-doelstellingen concreet uitgewerkt \Vorden, înclusicf een meer 

contextgerichte aanpak met een aantal goed uitgewerkte aanlccrcontcxten als instap voor 
belangrijke topics over reproductie. Eveneens hclangrijk is he! consequent aanbrengen van 

generalisaties in de topische passages waarhij de nodîge aandacht wordt besteed aan 
verklarende relaties tussen de begrippen, 

vcr.schîllendc dcclanalyscs vverd dat de schoolbockenn:cks /Jioskno11 
beschouwd kan worden a!.s meer maat.schappelijk relevant dan de andere onder1.ochte VSKO
schoo!hoeki..:n. Dit heeft allicht te 
ontwikkelde schoolboekcnrecks îs. 

maken met hel feil dat !Jio.1·koop een fl!CUW 
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ARGO 
De verschillende dcclanalyscs leiden, op één uitzondering na. aile to! een bcoonJclîng van de 

maatschappelijke relevantie al:; minstens voldoende, Er zîjn echter nog zwakke punten, 
,;-\an de hand van elke gclmntccnJc rcfcrcntic~doclstc!ling liditcn wc Lfü hieronder in grote 
toe, 

4 wordt gerealiseerd, gcsprc1l over de eerste en de t\vccdc 
In de derde graad \Vordt alleen voor 

hchandc!d, Een zwak punt !Jet m!nimum-currîculum de reproductie van de mens opnieuv, 
is het feit dat bacteriële SOA cnkc! in de optionclt 

Daardoor is het mogelijk dat een deel van de 

Uît de begrippenanalyse dat !ict herhalen van het thema -n:nrnduc 

mens~ in het minimum-curriculum leidt tot een grotere dekking van de 

De vooropgcstc 
(ook hier vaak 

Hiervan komt nog een behoorlijk 

worden voor een groot deel 
zoals in de VS KO

deel aan bod in de schoolboeken. Het 

zwakke punt is reeds voor de andere onderwijskoepel Er \vordt te 

aandacht besteed aan het aanreiken van generalisaties waarin verklarende relaties Hls.sen de 
belangrijke h!o!ogische begrippen \Vorden gc!cgd, In de schoolboeken wordt nagelaten om de 

van de Jeerinhoud in de vorm van generalisaties consequent aan te bn:ngcn în de 

topische passages. 
5 is het minst gedekt. !--Ict van het relateren van kennis aan 

contexten wordt wc!isv.'aar aangcgcvçn, maar de (oncrctc mtwcrkmg ervan 
ontbreekt. Toch werd aan de hand van de !eerînhöud in de !cernl:lnncn een rulm scala aan 
contcxtcatcgoricën gescoord waarbij ook ethische aspecten aan hod kunnen komen, 

de hcpcrkîng van het nul-uur··cmriculum op, 

valt 

van 

de mens hierin nlet aan bod komen. Dit is een con!i:xt met zmvd medische a!s 

ethische aspecten. Deze laatste komen overigens ln de schoolboeken niet aan de orde. 
Reprnducticteclmologie in verband met andere organismen dan de mens, is niet vooropgcstck 
als een belangrijke lcerînhoud în de doelstellingen; maar in de lcerinhoudomschrijvingen van de 
leerplannen konden echter \Vc! enkele topics gescoord worden. Uit de analyse van de ARGO
schoolhoeken blijkt dat ze dezelfde karakteristieken vertonen als de VSKO-schoolhocken: 

vooral illustratîeve con!cxtc:n en weinig aanleer- en tocpassingscontextcn 
6 wordt voor een groot deel gcdckL De rcrrnductie van dt.; mcn.s 

wordt niet louter biologisclHrnatomisch 
seksualiteit. Aan de hand van 

hebande!d: er is ook ruimte voor aspecten van 
6a en 6b stellen wc vast da! het bclanu van 

adequaat gedrag expliciet vermeld v,mrdt in de 
voor Z\Vangerschapsprcvcntîc. De in de refcrcnt!C~docls!cllingcn vnoropgcstcldc timing voor 
beide topics \von.lt strîkt gesproken niet gehaald door het feit dat Je basîskcm1ls in verband mcl 

pas aangereikt wordt in het laatste jam van de tweede graad. Een 
gegeven is dat Je !cerinhoud in verhand met SOA niet behoort tot de basislccrinhoud. zoals 

hierhovcn reeds is aangehaald 
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Verhoging nm de relevantie van ARGO~Iecrplanncn en -schoolboeken 
De maatschappelijke relevantie van de leerplannen kan verhoogd worden door de lcerinhoud !n 
verband met SOA en anticonceptie naar de eerste .graad te schuiven. Kleine ingrepen kunnen de 
re!evantîc nog meer 

functie van anticonceptie 
het uîtdrnkkelijk aangeven van het helang van adequaat 

en het verschuiven van hactcriëlc SOA van de optionele 
m 

naar de 
verp!ichtc basislecrinhoud, Daarenboven kan het contcxte:ericht werken rrn:cr benadrukt 
\Vorden. 

De maatschappcl relevantie van de schoolboeken kan verhoogd \Vorck:n door 
aan deze voor de YSKO-schoolbochn. Dit bc!i:kcnt een meer 

met een aantal aanlccrconlcxh:n als mstap voor 
in verband met reproductie. Een 

generalisaties in de topische 
is het consequent 

staat het aangeven van, \vaar 

be12ripnen voorop. 

V crgclijking van de onderwijskoepels 
Een vergelijking tussen het schoolvak van heide onderwijskoepels i~ gerechtvaardigd aangezien 
\VC beide aan de hand van llctzc!fJe referentiemateriaal toetsen. De vakrclcvantie van de 
leerplannen van heide koepels is onvoldoende. Het gegeven dat het schoolvak biologie van de 
ARGO"·.ondcrwijskocpcl meer maatschapfJc!ijk relevant is dan dat van hel VSKO word! 
veroorzaakt doordat in het VSKO-schno!vak de !eerinhotid ml.'t betrekking tot de reprnductit: 
van de mens (inc!us!cf SOA en anticonceptie naar het einde van het ASO is 

voor adequaat 
dekking is van de 

aandacht is voor AIDS*prevcntie; er geen expliciete aandacht !s 
verband met SOA en ongC\vcnstc z,vangcrschap; er een kleinen: 

rclcvan!e begrippen en 
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Blauwdruk 

Hoofdstuk V 

Blauwdruk voor het onderwijzen van het thema reproductie 

Centraal in dit hoofdstuk staat een blauwdruk voor vernieuwing van het thema reproductie in 
het ASO. In een inleidende paragraaf wordt het ontstaan en enkele algemene kenmerken van de 
blauwdrnk toegclichL De tweede paragraaf wordt gevormd door de blamvdrnk zc!f. Deze bevat 

ter verbetering van de onderwijspraktijk, in de vorm van een 
van lessen. Daarbij worden ook Je mogclîjkheden aangegeven voor evaluatie van de !ccnvinst 
van de leerlingen en het inpassen van de lessenserie in de bestaande leerplannen, In de derde 

paragraaf wordt de praktische validering van de hlauwdruk toe.c:c:îchL Dit hoofdstuk wordt in 
een laatste para.graaf hes loten met enkele conclusîcs en een discussie, 

I Inleiding 

In de voorgaande hoofdstukken is toegelicht hoc een vîsie op onderwijs en een 
visie vertaald \Verd in een _ ana!ysewinstrument om de vraagstelling rond de rclcvantîc 

van het schoolvak met betrekking tot reproductie te bcarlt\voordcn. lJî! de meeste 

dat de vak- en maatschappelijke relevantie van leerplannen en schoo!bocb:n onvoldoende 
is. De aangetroffen zwakke punten \verdcn aan de hand van de analyses beschreven, 

Om de re!cvantie van het schoolvak biologie te verhogen, werden voor de hes!aandc 

leerplannen en de ervan afgeleide schoolboeken suggesties voor remediërîng of 
dit als laatste fase van het onderzoek. AanJ!czien het omki'lnck zich situeert op 

planniveau, formuleren wc ook Je suggesties op dit niveau, in de vorm van een 
blauwdruk voor een volledige lessenserie over het thema reproductie in het ASO. 

het niet 7(1Zecr om een concrete en gedetailleerd uitgewerkte ondcrwîjs!eersîtuatic 
maar om het maken van een schets van de _tdohnlc lcerlniloml neet h!ibehorcmlc 

gaat 
in de k!as, 

didactische 

De keuze voor een voor de hand. het alternatief zou een reeks 
losse suggesties zijn voor de diverse waargenomen 

focuspuntcn van de blauwdruk zijn uiteraard afgestemd op de waargenomen 
De uitwcrkin_Q van de lessenserie en de 

schoolvak. Op sommlgc punten overstijgt d.; 
lessenserie het onderzochte thema en geeft de b!amvdruk een aanzet lot het m·crdcnkcn van het 

Voor de van de blauwdruk \-Varen een aantal bela:1.:.::rijkc overwegingen 
De hoeveelheid lesuren werd, voorafgaand aan het ontwerpen, op 20 tot 25 uren. 
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Wat vergelijkbaar l:. met het totaal aantal lesuren voor het ihcma rcprcductîc van planten, dîcren 

en de mens in de huîdigc mînîmum--currin1l<.L Hierdoor is de blamvdruk op ;!ch geen !licma-
tcn koste van andere hiologisd1c !ccrinhomL het samcnstcHcn van de lecrinlioud 

naar een evenwicht iUsscn de hoeveelheid lesuren die verband houdt met <;1rikt 
lccrinhoud en de hocvcclhcl<l lesuren \Vaarin hio!ogischt 

Voor het van de 

de aundach1 voor hei 'leren-in contcxlcn' 

De cvcrwc!.!ln.:.::cn die 

lS 

111 een pro_Jcct over natuur- en milieu-educatie în het 
voor Dî<lactïck van Wiskunde en 
rubrieken \1/erd daarbîj licht în verband met onze ondcrzm.::hop1d 

rubrieken a;mwczie:· 

hchhcn bctrckk op het vçrv,:crvcn van kerm!::.. of 

attîrmlcs. 

De karnk1eris1ick geeft in het kort \Veer waar het in de lessenserie. h:,;taandc uit vcrschilkmk 

kshlokkcn, om gaat en \vc!kc de belangrijkste u!tgang,;puntcn waren nmr het 011!\vcrp 

ervan. 

De een van de lcsc;cnc;cric. wordt per les een 

van de didactische werkvormen en de te vcnvavcn !ecrinhoud gegc\'Cfl. 
Voor wat de ernluatie betreft. wordt niet zozeer op specifieke tcclmickcn dan wel 

op de mogclîjkhcdcn d!c het best mms!uitcn bîj de beoogde doclstcHîngcn van de lessenserie. 

De i11pt1ssi11_1.~ geeft aan hoc de lessenserie. \Vat betreft !ecrinlmud en vcrei'itc lesuren. kan 
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2 Hlmnvdruk voor het thema reproduc1 

2.1 Doclstcllîngcn 

Voor het bepalen van de !ecrlnhoud van de blauwdruk besdl!kicn wc over een aanta! 

gcnm1Kcn wc ze nu als 
van de hlamvdruk te selecteren, 

voor een vak~ en relevant schoolvak 

om de lccrinhoud 
evenwichtig uitwerken rnn dc1e lccr!n!10uU was het 

geven \VC een O\'cr1.îch1 van alk dodslcJingcn dîc als U!tgangspunt 
\Vc delen ze in naar (a) kennis en inzicht; (h) 

attituden, Voor achtergrondinformatie 

de betreffende referentie-doe 

A Kennis en inzicht 

A. l Algemeen 

De leerlingen: 

de doclstcllîngci 

in hoofdstuk 11 oarae:raar 6.3 ). 

• 7 )hebben kennis van en inzicht in een aantal belangrijke biologische generalisaties en 
hun onderliggende begrippen, met betrekking tot reproductie van organismen. (rer
doelstelling 7) 

• 2 )hebben zicht op de wijze waarop in de biologie als wetenschappelijke discipline kennis 
met betrekkÎng tot de reproductie van de mens en van andere organismen wordt 
verkregen. ( ref. -doe/stelling Z) 

A.2 Specifiek 

• 3 )hebben kennis van en înzicht in een aantal belangrijke biologische begrippen en 
generalisaties met betrekking tot de ontwikkeling en de reproductie van de mens, 
vruchtbaarheidsregeling of anticonceptie en SOA (inclusief AIDS), (ref.-doe!ste!!ing 4) 

• 4 )hebben kennis van en inzicht in een aantal belangrijke biologische begrippen en 
generalisaties met betrekking tot reproductietechnologie, zcwe! algemeen als specifiek 
bij planten, dieren en de mens.{comp!ement bU ref.~doelsteliing 4) 

n Vaardigheden 

die de na van de kssenscrics moeten hebben verworven. 

en Hc< 
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B.1 Informatieverwerking 

De leerlingen kunnen: 
• S)vragen beantwoorden over korte, eenvoudige dagblad- of tijdschriftartikels en andere 

schriftelijke bronnen die passen bij het ontwikkelingsniveau van de leerling. 

• 6)eenvoudige tabellen, grafieken of andere grafische voorsteflîngen van 
onderzoeksresultaten analyseren en interpreteren. 

• 7 )conclusies trekken uit waarnemîngen. 

B.2 Besluit vorming 

De leerlingen: 
• S)herkennen biologische aspecten met betrekking tot reproducUe en 

reproductietechnologie in een maatschappelijke context; onder meer hierdoor kunnen ze 
een gemotiveerd standpunt innemen en verantwoorde beslissingen nemen. Deze 
biologische aspecten liggen in de sfeer van de reproductiebiologie van planten, dieren en 
de mens. (partim ref.·doelstelling 5) 

• 9 )kunnen met betrekking tot seksualiteit van de mens een gemotiveerd standpunt innemen 
en verantwoorde beslissingen nemen in maatschappelijke situaties. (ref.-doelste!ting 6) 

• JO)kunnen de kans op besmetting met SOA (voor henzelf en hun partner) inschatten bij 
hun eigen gedrag. {ref.·doelstellmg 6a) 

0 7 7 )kunnen de kans op ongewenste zwangerschap (voor henzelf of hun partner) inschatten 
bij hun eigen gedrag. (ref.·doelste/ling 6b) 

de laat.sic lV\ice 

moet 

wordt duidelijk aangegeven dat n:rworvcn kennis en ir11ich1 

tot een concreet handelen {of niet handelen) ten aunzicn van 

De realisatie van deze doelstelling behoort in ieder geval vroeg in het 

curriculum gc.s11ucen_1 voorkeur op liet einde van de eerste 

de puberale ontwîkkclîng en de van 1on.:::crcn 

C Attitudes 

De leerlingen: 
• 7 2)onderkennen de betekenis van (en waarderen) de biologie als een wetenschappelijke 

discip!Îne voor het doorgronden van de reproductie van de mens en van andere 
organismen. (ref.-doefstei!ing 3) 

kunnen worden gere:u1sccn. 
in de b!amvdruk. Voor 

meer van deze doelstc 

door het uitwerken en uitvoeren van de 
kan er ternggegn:pcn worden naar één or 

! 2 vormen hierop een uitzondcrîng. l k! 
betreft hier doelstellingen het in1icht van leerlingen 
van \Vctcnschap_ en de "waardcnng' van llc llm!ogic beogen. Deze doclstdlingcr 
!c relateren aan de !ccrinhoud van een bepaalde les. Daarom worden ze apan bchamleid in de 
hlau\vdruk. 
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2.2 Ovcrzîchl en karakteristiek van de hhnnvdruk 

2.2.1 Overzicht 

De !c;e;senseric heeft een 

een 

visie en de visie op onderwijs, inclusief een sterk maatschuppc!ijke 
daarvan. Hoewel het één lessenserie is, bm ze niet als één geheel in het icerplan van 

van het ASO ingepast worden. De lessenserie îs cYcnwcl 10 geconstrueerd 

dat de samenstellende Jesblokkcn, ingeschoven kunnen worden ;usscn de andere 

thema's van de bestaande !ccrp!anncn. Wc geven hîcrnndcr een ovcuîcht van de !cs;-;cnscrîc met 

voor de scqucntiëring van de af;,ondcr!îjkc !csb!okken. Elk ksb!ok heeft een 1i1cl 

naar de Jccrinhoud ervan. Een ovcr:rlcht: 

Lcshlok / Ie ( 19 lesuren) 
Dit !eshlok is een volledig op zichzelf staamlc !csscnserîc met als ti1d: 

Alle organismen planten zich voort1. 

Les 
L 
2./ 
4./5. 
6. 
7./8. 
9./10. 
11./12. 
1 3. 
14./15. 
16./17. 
18./19. 

Lcsblok 2 

Organismen veranderen tijdens hun !even en kunnen een 
dieren 
planten 

Verschillen en overeenkomsten 

geslachtsorganen van de mens 

Vruchtbaarheid, elke maand een cydus 
Nieuw leven 
Voorkomen van zwangerschap 
Voorkomen van SOA 

2c en/of 3c {geen specifieke lesuren) 
Dit !csblok bestaat uit een aantal apanc 

lessen uit andere thema's zoals: de cel (bouw en functie). rcguhitic, 

diversiteit. ccn!ogic en gedrag. Het Jcsh!ok hcvat 

vormen 

naar 

om kennis 
en irlïicht bctrcffcnck hei proces reproductie te koppelen !J1o!og1;;clle vakin!Joud, 

meer tot 1ï.1n recht. De wcrkt!td die \Vl: bij dil H icrdoor komt de samcnlmn hinncn de 

!eshlok kunnen 
Daarnaast bieden 

is een autopoictisch systeem. 
thema's d!c in dit ksblok 

voor het invullen van de 2 en 12. 
bcdoc!d voor het ovcnJenkcn van het hc!e schoolvak biologie, 
Om praktische rcJcncn hanteren \VC voor c!k hei ·1cs'. 

meer 

1 Omdat in hel schoolvak meestal de term 'voonplan!ing' wnrd! [!chniik! han!cn:n wc rn de hlduwdruk 
kshlokkcn. de lessen en in de omschrijving rnn de inhoud bij elke af;ondcr!ijke 

les. !n de rest van de blauwdruk word! consequent de term 'n.:produuic 

167 



Hoofdstuk V 

Les 
20, voortoiantinq van de ce! 

ZL 

22, 

informatie overçiedra=ien naar een 

23. Door evolutie is er een verscheidenheid aan levenscycli ontstaan 
(Evolutie en diversiteit) 

Z 4. De vaortplantinq van organismen is aangepast aan het milieu 

25, van organismen kunnen hun elkaar 

Leshlok 3 Doclgroq1: (3 lesuren) 
Dlt ksb!ok is een kon. op zlcludf staand onderdeel. met als titel: 

Les 
26/27, in de voortplanting kunnen meer nakomelinger 

kenmerken ontstaan 
28, in de voortplanting kunnen meer nakomelinger 

kenmerke!l ontstaan 

2.2.2 Karakteristiek 

De achtergrond van de bbmvdrnk \vordt door twee vragen: 
\ 1) \Vm.irom en hoc de mens en andere ïich \'OOJ't? 

• (2) in het voortplantingsproces van de mens en andere lS 

en hoc 
Den.: vrngcn geven aan da! de biologie als va1,:c11sc1p1 

met 

met 

in de 

een raamwerk vormen voor he! schoolvak. He! 
kenmerk van een levend systeem, Het schoolvak un,iuëH..: 

is immers een fundamcnicel 

moet lccrin!Hll!d aanbrengt 
\V<ianJm)r correcte kennis kunnen on1wikkc!cn voor hel 

vnn de hen omrîrn;cndc natuur en van 1ich1.clf als biologisch 

op C!J die een (deel 
a1lt\voo111 vormen op bovenstaande vragen, f!îcr sîtuccn :rîch een l..'CLste 

van de blauwdruk: de svs1cma1ischc aandacht voor hei vcrwcrn::n van een 

aan!al t::lkaar aanvullende met bc\rckk to1 

Een ander c!emen! dat hienm;c verband houd!. i:1 dat ook aandacht bcstel~d ,sord! 

aan de raakvlakken van renroduct!c met andere b!olo1::ischc thema\. Het in c!kaar haken van de 
verschillende hio!ogischc processen is immers csscntîccl voor he! n~rkrq_gcn van een 

inzicht in een als (autopoïctî.sd1) systeem. 

Om een maatschappelijk relevant schoo!vak te realiseren moet de kennis die 

ontwikkeld wordt niet alleen ui! vakdiscipl!nair ,!:!.coriëntccn.k: kennis beslaan, maar ook en 

Dit betekent onder meer dat 
de levenssfeer 
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SOA, scksualîtciL.)» 
centraal staat. Uit het referentiekader van de eerste fase van het omkrn:ick kan 

afgeleid worden dat naast de mens ook andere subthema\ bclangri 

voor een 

kennis. Dît alles leidt tot een aantal andere 

ccn srcrke aandacht voor het 'Jcrcn~în-contcxtcn'. 

leef\vcrdd: aandacht voor 

of dicren. 

van ksscn in met de puncraie om1,v1KKe1mg 

dat enkel de reproductie van de mens. maar 

eerste .graad; een sterke rciatie tussen het schoolvak bio!ogic en RSV: kc;scn die concreet 
op moderne 

Leerinlwuden 

Voor wat de lccrînhoud betref!, 

informatie voor elke les 
de lcsop1.et 

Wc 

en c.Hcrcn. 

karak!crlsercn door, 1oals hierboven reeds \vcrd aangegeven. ic stel!en dat de rer,rouuu 

de mens het meeste _gc\vicht kriL!.!.L De s,x1ücntWrir 

in relatie lot het krcn van een abstracte lècrlnhornl !n 

_ van Jongeren !s de eerste 
verwerven Yan kermis u1 iividll met betrekking tot 

van de mens. Dit vormt dan ook de kern van de kcrinhoud in ksblok l. ln een 

relevant schoolvak kan nîet over van de mens gepraal worden 

1ondcr ook aspcclen van seksua!itci! hierbij te betrekken. Deze krijgen dan ook ndmc aarnfachL 

\vaan.lom tevens de aan1et wonlt gegeven !01 RSV tijdens de lesuren. biologie in !cshlok ! . 
Omdat wc Je reproductie van de mens als een flmdamcn!ccl prou:s; in een ruimer 
kader wî!!cn plaatsen komt in dil k:shlok ook dc reproductie van andere org,mismcn aan bod, 

Lcsb!ok 2 is gesitueerd in de t\vccde en de derde graad. De lcerinhoud !S cncr1.ijds abstracter 

inzicht in de 1nu1og1c 

uiteraard toe naarmate he! dndc van de 

is het ontwikkelen van een ruim 
kennis die a<.mwo!1:. Î'>. Die neemt 

komt en de meer 
abstrac!C thema's aan bod komen. in lcsb!ok 2 wordt ook aangegeven huc de !n 
verband met iraicllt in het proces van tcnsdwn en het waarderen \'an de lnologK 

worden. 

Lcshlok 3 is gcr,laats! Hierin komen uît de b!o!cc!mo!og_!c m 
verband met orde. wat 1,vc hier gemakshalve als 

tot 

en dlcrcn. In dit taaiste ksh!ok \Vorden de reeds verworven 

lesblokken toegepast en uitgediept Di! gebeur! met bctrckk 
en dîcn;n, maar er is ook de aandacht voor de 

mens, Dit laa!stc-komt ook in de eerste in Jcsb!ok 1, beperkt aan bod. 
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Didactische werkw,rmen 

Het ondcrwiislecrr,roccs is een comnlcx intcracticoroccs. waarbii een keuze kan 
worden tussen leerkracht- of leerlinggestuurde processen, of een combinalic van heide. In het 
kader van de blauwdruk wordt alleen in grote lijnen ingegaan op het plannen van leen.vegen, !Jet 
controleren en sturen van leerlingen en het uitcindclîjk evalueren van het !ccrproccs, \Vc doen 
dit door hij elke les bruikbare didactische werkvormen aan te geven. Hiervoor wordt een 
gangbare !crmino!ogîc (Bockacns & Simons, 1995) gehanteerd, \Vc volgen daarbij tevens he! 
door Bockacrts reeds eerder 
werk vormen naar drie soorten 

BIT-model voor het indelen van dç didactische 

! 982; Bockacrts & Simons, 
telkens een aantal van de 
blauwdruk: 

werkvormen, meer hPn:i:,k 

en toepassen 
toe en vermelden 

deze die mm bod komen în de 

Begrijpen 
tot 

de zin van betekenis verlenen) heeft te maken met kennis en lnzic!Jt met 
nieuwe informatie, waarbîj voor de leerlingen de samenhang binnen deze 

umoelijk moet zijn. Een snelle wijze van kennisoverdracht is mogclîjk door doceren, 
mm_gcvuld met demonstraties voor niet-verbale informatie. Het nadeel is dat dit een waar 

frontale werkvorm is die zcifwcrkzaamhcid van de l"-'-'l ll!lë, vereist Didactische 
werkvormen die meer beroep doen op Je voorkennis en activiteit van de 

het lezen van een tekst of oagornuan en het / i,elcidr on!dckkcnd 
leren. 

fllfcf.!reren heeft !c maken met het opnemen van nîcuwc informatie hînncn het rcfercntîckadcr 
Nieuwe inforrnalic \Vordt gekoppeld aan al aanwezige kennis, die niet alleen 
van aard is. Daarbij is het belangrijk dat de aanwezige voorkennis, inclusief 

geactiveerd worden. Geschikte didact!Schc werkvormen :rijn: een 
een hord-inventarisatie. het invullen van een 

bordmatrix, een vraagrornJc of opdracht ,vaarbij de 
zaken tijdens de !es kunnen bcfovloedcn. Het is van 
beeld krijgt van de voorkennis van de 
leerproces. 

Toepassen is het aanwenden van kennis en 
\Vaarin de kcnnïs werd aangeleerd. Hiervoor 
discussie, een nahesprekîng. en 
of ro!lenspcL 

Een didacllsche werkvorm die niet voorkomt în de 
het maken van conccptmaps. Een beschrijving 
dit proefschrift gedaan, in het kader van hun _ 
de blauwdruk worden ze echter în een ander perspcctic: 
conccptmap !s een 

(\voorden) ondcrlirn2 

de vragen ste!!cn en de gang van 
dat de lccrkrncht 

actief betrokken 

in een andere con!cxt dan deze 
didactische werkvormen 

in de vorm van een 

van bovenstaande referentie is 
werd reeds eerder in 

middel (hoofdstuk Il). ln 
wc lichten dit kort toe. Een 

m een hîërarebischc structuur 
met woorden dîe de 

relaties tussen de. bcg11ppt.:1 

gebaseerd op het 
voorstellen. Deze techniek werd gc!ancccrn door Novak, en is 

van 'zinvol-leren' (Novak & Gowin. 1984 ). Conccplmapping kan 
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worden zmvcl als didactische werkvorm door de leerkracht, als 
!ccrmiddcl door de leerling of als evaluatiemethode (Novak, 1990; \Vallacc & Mîntzc:-., !990; 
iv1ahlcr et ul" 1991 ). Deze tcchnîck sluît sterk aan hij de con,tnwr ivis!isd1e nm!Pnviisvisic 

on1dat nieuwe hegrippcn gemakkelijk in relatie zijn te bren.gen 
Bovcndîcn is het maken van een conceptmap een een 
(rc)constructie van de co_gnîtîevc structuur van de maker. Conccptmapp to! 

vcrmc!d in ]esblok J. Hel van kcnnîs. !-Iet maken van een conccptmap \Vordt 
(leren) maken van conccptmaps door is een 
\vcrkvorm die in alle lesb!okken en helangrîjker nog in het gehele schoolvak biologie aan bod 
kan komen. Leerlingen kunnen reeds în de eerste graad leren hoc conccptmaps kunnen gc1mmk 
\Vorden over een lccrinhomL Dit kan \Vorden naar het maken van 

conccptmaps als huiswerk dat aansluit een !es. 

Contexten 

Bij de methodiek staat het 'leren-in-contexten' en het !eren van centraal. 
Door het aanwenden van maatschappelijke contexten wordt niet alleen de motivatie van de 

maar kan ook de voorkennis geactiveerd worden en word! de 
relevantie van het schoolvak verhoogd, Een context op zich ven-vijst immers 

naar tocpassmgsmogclijkhcdcn van Je kennis buiten de vakdisdp!inc. Het aamvenden van 
contexten in de blauwdruk heperkt zich niet tot illustraties of tot 'smaakmakers' in een 
lessenserie. Waar mogclïjk \vordt de vakdîscir,linairc kennis da..H.hverkclîjk îngcbcd in 
aan!ecrcontexten die zowel de leerlingen 

\Vorden er in diverse !essen 
motiveren als de relevante voorkennis activeren. Ook 

waarin de vcnvorvcn kennis aan 
en verder ontwikkeld. Vo;Jr de keuze van contcx11;n in het einde van een les wordt 

de hiauwdruk werd geput contexten van de eerder 
\Vas \vel weging vereist, vooral wat betreft de !1et1amlclrng van 

en seksualiteit în de eerste graad. De aangetroffen contexten situeren zich 
meestal in het mcdîsc!1e domein, waardoor ze vooral aansluiten bij de \Vcre!d van volwassenen 

de belevingswereld van tieners. In dat gcva! werd geopteerd om hun 
rond scksualîicit aan te grijpen a!s een instap voor nieuwe informatie. Door het 

met dergelijke contexten gaat het schoolvak biologie. daar \Vaar hd de 
betreft, naadloos over in een meer vakovcrslljgendc RSV, Dit laatste aspect is dan 

Generalisaties 

wat betreft de 

in een aantal lcsseh van de blauwdruk, 

werd het didactisch 
punten. 

werd een 
van 

in de blauwdruk is het dat deze de 
vakinhoudelijke oriëntatie van het schoolvak ondersteunen. In elke !es kunnen algcmcm: 
of specifîcke worden die de vakre!cvmHic van he! 
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schoolvak Ze denken' en aan in1ich1 !n de 
In de blauwdruk worden meerdere 

types generalisaties gehanteerd. Beschrijvende genera!isatics geven vooral declantwoordcn (lp 

het 'hoc' in de twee hogcrvt:rmc!de vragen die Je w:hlergnmd vormen van du.c blauwdruk. l let 

'waarom' in deze vragen 1naakt ze eerder dubbc!zinn!g en !aai meerden.: rnogdijkhedcn open. Er 
kan namelijk gedoeld worden op een oouaak (waardoor?) of een functie (waartrn:?;. Het 

antv/oord hierop \vorJt in,1::cvuld via verklarende ,Qcneralisatics, met rcsnccticvcl 

causale of functionele verklarende rclatîcs tussen de 

Gcncralisallcs geven de krnchtlî]ncn van de 
1ch:crc hocvce!hcîd 

weer en leerling om een 
vi.:rvo!gcns nieuwe kcnni:,; 

kan verankerd worden 1mvcl !n de school a!s buiten de schon!. Jn;,icht in de !110Jogic ··en voor 
deze b];:n.nvdruk meer hcnaaiü in het proces rcprouuc slaat vo,_mip, fcitcnkcnn!s js,; 

Dit beteken! dat Je voorkeur wordt gcgen:n aan een meer deductief opgct1ouwd 
dîdac!isch handelen. die als het \\!!re 

begrippen. w;.umloor de lc'-:r!in_~en een 

voorbeelden die de nodige fcilc 11kennis aangeven. De 
, omdat duc mentale constructie het raamwerk of de (hl!in:ndc 

ncpaalt.1 stuk kcnnisdonicin in de 
cenlcr lnJucticvc \vcg van spccifid.:c feilen naar 

heeft het nadeel dat de lccrlinEen het ven.verven van de feitenkennis een mentale 

ctmstructic opbot!\VCn moet gereconstrueerd \Vorden om hierin ook 
de Koepel· of met elkaar !c relateren lol een 
Bovendien leidt de inductieve weg vaak 101 het van 1ccr \T'CÎ !i..:itenkrnnis. 

Voor een vo!lcdi;; ovciïicht van de -~cnera!lsat1es vcrw!i1cn wc iuar bljla_)!c 7< De1c bncH 

CC!l !JJSt vnn CC1!1Cl!1ll 

1it1cn om een 

2.3 en 5.2t 

2.3 Opzet van de lessenserie 

îs in welke !cs(scn J J!cscllllde 

aan te reiken. De 
die eerder in het proc!selu 

2.3.l Lcshlok l: i\lie orgamsmcn zich nim·t { J c 

!n di! lcsb!ok komi een aantal !essen voor die vs:rband homkn met RSV 

to! sd:sual!tcit. bevind! de kcrkracht 1ich op ct:n 
dat er een ondcnvijslccrsituatie ontstaat waarin alle 

meeste van di,,: !!!eronder aangegeven didactische werkvormen 
hebben or RSV, concreter toegelicht met vaak aan de 

algemene en 

( hoofdswk IL 

doe !essen met 

l kt i.c, dun uok 

199 j) ont!ccmlc voorbeelden en Andere hruik.ban: informatie voor dîdactischi: 

\1,aerkvormcn bij ·RSV \vonil _EeL":evcn door I'vkcuws ( ! 991 ), Ook de f{SV-·documcntcn van de 

ARGO." en bruikbaar. maar wcm1g or met naar 
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van de rncns is he! om 

concrete dldactische \vcrkvormcn met 

handden over de voortplanting of de 

audiovlsuclc middelen te k!c?cn. Het kan 

sommige heelden zoals 

gcnoudcn worden met socio-culturele 

te houden met de emotionele 

Bovendien moet zeker 

allochtone 

De lessenreeks start met een oriënterende !es waarin waarnemingen uît eerden:'. ksscnscrlcs rond 

en/of namumhscrvatîc aan hod komen. De stcl!cn in deze eerste !es 

vast dat hchhcn waarbij nageslacht kan worden gevormd. Dit 

fenomeen, dat 
en dieren, Centraal 

aan bod komt in de lessen over Je 

hîcrin staan ke,mis over en inzicht in de 

voortplanting van zaadplanten en de 

dîcrcn. Het feit dat 
dien~n wordt even aangcstîpL Vanuit deze bîologîsche 'grondslag 

naar de mens. 
W,1t de voortplanting van de mens betreft, dr.:: kcrllngcn zelf het 

:rlantînc: die 

van 

eerste stap \Vtmlt het feit hclicht dat er vcrschi!!cn en ovcrcenkomsicn waar te nemen 

ln een 
!Usscn 

hcn:n::lf en hun ouders, De verklaringen hiervoor worden gezocl1! In de chromosomen van de 

wordt de rcl:Hk: tussen n:Jcf!)A.f!Od en 

aangegeven. ln een tweede stap stellen de leerlingen ;elf vast dat ze 
meer en rrn.:cr vcrschil!cn van kinderen en overeenkomsten vertonen me! volwassenen. Van de 

komt eerst de uit\vcndl.gc lichamdiikc ontwikkc!in.u aan bod. 

\Vorden de bouw en de functie van de 

hierdoor een """""''" 
informatie voor de derde en !aahtc stap. Dit bl"tn.:ft her 

van mcmvc 

van hun nicmvc _gcvoclcns, het 
van scksuali1elL \\.fot de vcnvorvcn biologische kennis onb!aat als hei \vare een 

het geheel. De bctreffcndc !essen gcv1..~!l 

rnd RSV waarin het aspect rc!atic verder kan (moet) worden 

voortplantingsproces he!îcht vanuil de puberale 
Het 

vmchthaarhcid, 
Tot s!ot \Vordt het gegeven benadrukt dat 

a!Jc voorkomt. De mens onderscheidt zich van ct:n 

voor :tijn handelen, De 

vormen de in.steek naar de !essen over zwangcrsc 

sterk in het domein van RSV waarbij gewerkt 1.vonlt naar een 

in dît laatste deel van het lcsb]ok kan de verworven biologische 

met \Vonkn en in een rncdischc én een rclationek con!txt. 
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Overzicht i•an de lessen 
Elke les staat voor één !csum. Bij c!kc les worden de doelstellingen vermeid die met de !es 

worden nagestreefd. De mate van uitwerking van de lessen is onderling verschillend. Dit zegt 

niets over de belangrijkheid van een bepaalde !es. Sommige lesinhoudcn laten zîch vrij kort en 

omschrijven, andere vergen een meer uitgebreide omschrijvi 

Les ! Organismen reramleren tijdens hun lei1en en kunnen een nageslacht 
i·ormen 
!Joclstel!illgen: l, 7 

Context 
In deze inleidende !es vJordt de rode draad of de thematîek voor het volledige lesblok gegeven. 
Het gebruik van contexten is ln deze les beperkt tot de illustratie van de levensloop van 
organismen, waaronder ook voedingsgewassen of kleinvee. Door deze voorbeelden wordt het 
inzicht ontwikkeld dat de levensloop (van een organisme) of levenscyclus (van een soort) 
niet alleen !n de vrije natuur voorkomt. 

Didactische werkvormen en inhoud 
Deze eerste !es is een oriënterende les waarbij een beperkte doceeractivitelt met aandacht 
voor de demonstratie van concreet materiaal én een onderwijs!eergesprek elkaar 
kunnen afwisselen. Hierin wordt de nieuwe informatie aangereikt en kan ze door de 
leerlingen geïntegreerd worden met de reeds verworven kennis, 

De !eer!ingen stellen vast dat organismen tijdens hun !even veranderen. Ze doen dit aan de 
hand van grafisch materiaal en realia die aansluiten bij de kennis verworven tijdens eerdere 
lessen (zelfde jaar of voorafgaande jaar) in het kader van natuurobservatie en biotoopstudie. 
De voorbeelden beperken zich niet enkel tot de vrije natuur (bijvoorbeeld: de eik, insecten, 
de kikker) maar gaan bijvoorbeeld ook over de kip of een voedingsgewas (tarwe), Dit zijn 
beknopte en vooral illustratieve contexten dîe in een volgende les opnieuw, maar meer 
uitgewerkt, aan bod kunnen komen, Voor wat de mens betreft, wordt duidelijk aangegeven hoe 
in de levensloop van foetus tot bejaarde veranderingen optreden in het lichaam. Zowel de 
groei van het hele lichaam, a!s de ontwîkkeling van bepaalde organen wordt aangestipt. Bij 
al!e voorbeelden wordt erop gewezen dat wanneer de levensloop van een organisme 
meestal ook een nageslacht is gevormd; er is dus sprake van een cydus. Het 
levenscyclus (van een soort) wordt aangereikt. Daarbij wordt vastgesteld dat elk organisme 
in staat !s om een gelijksoortig organisme voort te brengen. Vanzelfsprekend komt ook de 
geslachtelijkheid van de waargenomen organismen aan bod. Hiermee wordt de functie van een 
be1angrîjk en fascinerend biologisch verschijnsel, de voortplanting, voor de eerste maal in 
dit Jesb!ok aan de orde gesteld. Naar de !eer!ingen toe kan tot slot de thematiek van het lesb1ok 
geformuleerd worden a!s volgt: "Zoals alle organîsmen heeft ook de mens een levensloop en 
plant ook de mens zich voort; dît is een na~uur/Jjk, biologisch proces. Het is een belangrijk 
proces maar ook fascinerend als je er even bîj stilstaat dat alles !Nat leeft, inclusief jijzelf, 
het resultaat is van voortplanting. De biologie is een wetenschap die onder meer de 
voortplanting bij organismen bestudeert en zoekt naar verklaringen voor wat men nog niet 
begrijpt. Het zelf begrijpen van de steeds terugkerende algemene biologische 'spelregels' bij 
de voortplanting bij planten en dieren, geeft je een inzicht in hoe de levende natuur in elkaar 
zit. Belangrijker nog is dat je door deze kennis ook de voortplanting van de mens beter 
begrÎjpt. Dat geldt eveneens voor thema's die hiermee verband houden en die steeds 
belangrijker worden in je eigen leven, zoals puberteit en seksuaHteit." 

Leerl inq en m ateriaa ! 
Lestekst met afbeeldingen van de !evens!oop van diverse organismen. De keuze ervan sluit 
aan bii de eerdere lessen met betrekking tot natuurobservatie of biotoopstudies. 
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Les 213 Voortplanting bij dieren 
Doe/stelling: I 

~ 
!n deze !essen kunnen diverse contexten gehanteerd worden waarbij een facet van 
voortplanting bij een aantal representatieve dieren belicht wordt in een 'dagdage!ijkse' 
situatie. Hiervoor zijn dagbladartikels of andere teksten ( een niet omvangrijke 
geschikt. Topics die aan bod kunnen kamen zijn, bij wijze van voorbeeld: een groot 
kv,1a!1en spoelt aan op het Noordzeestrand; een rupsenplaag teistert het Maasland; het houden 
van wandelende takken; een beperking van visvangstquota, omdat de haring zich niet zoals 
men verwachtte, heeft voortgeplant; een paddenoverzetactie in het voortp1antingsseizoen van 
amfibieën; een opzienbarende vondst van een groot aantal dînosauruseieren; eieren van een 
scharrelkip of een batterijkip; een babydo!fijn is geboren in de dierentuin; de hond of de kat 
werpt jongen. OmwiJ!e van een realistische en haalbare tijdsbesteding kan één 
uitgewerkt worden a!s een context voor de lessen rond voortplanting bij dieren, vooral met 
de bedoeling de motivatie te verhogen. Uiteraard kunnen ook andere contexten aehanteerd 
worden a!s illustratiecontext. 

Didactische werkvormen en Inhoud 
Via een onderwijsleergesprek met aandacht voor demonstratîes met audiovisuele 
middelen (dia's, transparanten, videofragmenten, concreet materiaal), wordt de 
voortplanting bij dieren toegelicht. De leerlingen stellen vast dat er meerdere vormen van 
bevruchting mogelijk zijn; uîtwendige be\Lruchting, maar ook inwendige bevruchtîng zoals 

de mens. Daar waar mogelijk wordt aangesloten bij de eerdere waarnemingen tijdens 
natuurobservatîe of biotoopstudies en de reeds verworVen kennis over de begrippen zaadcel, 
eicel en bevruchting uit het Basisonderwijs. Er wordt op duidelijke verschillen gewezen 
tussen de zoogdieren, voge!s, reptielen, amfibieën, vissen en ongewervelden, wat betreft de 
wijze van bevruchting en voortplanting. Met enkele voorbeelden kan ook het ontwikkelen van 
onbevruchte eice!1en (bijvoorbeeld bij insekten), hermafroditisme (landslakken, 
aardworm) en ongeslachtelijke voortplanting versus ges!achteljjke 
(zoetwaterpoliep) worden besproken. Voortplantingsgedrag waardoor de twee geslachten 
elkaar kunnen benaderen komt tevens aan bod, zij het beperkt omdat dit in 
uitgebreider behandeld kan worden. 

De lessen worden afgesloten met een bordinventarisatie, gekoppeld aan het maken van 
een matrix zodat een overzicht ontstaat van de nieuwe informatie 

Leerlingenmateriaa! 
Lestekst met afbeeldingen en een aantal contextgerichte dagblad~nipse!s of 
voortplanting van dieren. 

Les 4/5 Voortplanting bU planten 
Doelstelling: l 

~ 

over de 

De aanwending van contexten voor deze !essen !ijkt sterk op de voorgaande !essen over 
dieren. Topics die hier aan bod kunnen komen zijn, bij wijze van voorbeeld: het stekken als 
een belangrijke vermeerderîngswijze voor de p!antenkweek thuis of in de tuin; aardappelen 
als een belangrijke voedselbron; graan als voedselbron; onze plantaardige voeding is 
hoofdzakelijk afkomstig uit vruchten en zaden; de immense hoeveelheid a1collol die in onze 
samenleving wordt geconsumeerd Is vooral afkomstig van suikers uit vruchten of zetmeel uit 
zaden; tarwe of maïs als een belangrijk landbouwgewas in West-Europa; de landbouwcyclus 
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vruchtvorming en oogsten: 
eiaenliik olantende!en met een grote hoeveelheic 

schenk je een bos marqrieten, 
s!achtsorgane 

dan geef je 

Didactische werkvormen en inhoud 
De didactische werkvormen voor deze !essen komen overeen met deze van de voorgaande 
lessen. De meeste aandacht gaat daarbij naar de bloemplant. Naast de traditioneel gehanteerde 

en de onvermijdelijke peulvrucht, kunnen ook andere zaadplanten 
voedselgewas als tarwe) aan bod komen, inclusief de bloeiwijze en de 

vruchtjes. De belangrijkste topics zijn de ges!achte!ijke voortp!antinq, waarbij de 
bestuiving via wind 
structuur en de functie van zaden en vruchten met eerder aandacht voor het 
terugkerend bouwplan dan voor de naamgeving van het hele scala aan vruchtentypes. 
Daarnaast wordt ook de ongeslachtelijke voortplanting toegelicht; de in~vitrotechnieken 
in dit verband belangrijk zijn, zu!Jen aan bod komen in !esblok 3. 

Op het einde van de iaatste les kan via een bordinventarisatie, gekoppeld aan het maken 
van een matrix een overzicht van de nieuwe informatie van de iessen over de planten 

weergegeven worden. Dit kan in de nabespreking verder 
met inzichten over de voortplanting bij dieren. Hierdoor moet het voor de Jçi.priînnPn 

duidelijk zijn dat het voortplantingsproces steeds hetzelfde basisprincipe 
ervan) wordt verplaatst naar een eice!, hierdoor kan bevruchtinq plaatshebben, 

! eerlingenmateriaa! 
Lestekst met afbeeldingen en een aantal contextqerichte 
voortplanting van planten, 

Les 6 Verschillen en overeenkomsten 
Doelstellin1;: J 

Context 

of over 

Een aantal eigen lichaamskenmerken op oude foto's als kleuter, een recente foto ais tiener en 
een foto van de ouders vormen een sterk persoonsgerichte context. Verschi!len en 
overeenkomsten met de ouders worden biologisch verklaard en zijn een opstap tot nîeuwe 
informatie. 

Didactische werkvormen en inhoud 
Op het einde van de voorgaande les krijgen de leerlingen als huiswerk de opdracht om aan 
de hand van enkele foto's (zie boven) netjes op een bladl geplakt, een goede beschriivina 

van enkele verschillen en overeenkomsten tussen hen en hun ouders voor wat 
(haarkleur, kleur van de !ris, gelaat, lengte enz.). 

In een onderwijs!eergesprek wordt via vragen en bordinventarisatie de informatie 
van het huiswerk verwerkt en wordt een overzicht gegeven van een aantal erfelijke 
kenmerken. Aansluitend wordt duidelijk gemaakt dat een verklaring ervoor kan gezocht 
worden in de voortplanting. Een beperkte doceeractiviteit met niet-verbale 
demonstratie via dia's of transparanten is daarbij nodig om snel nieuwe informatie aan te 
brengen. Hierbij worden begrippen zoals celkern en chromosoom besproken en kan relatief 
eenvoudig toegelicht worden dat een aanta! (erfelijke) eigenschappen van een mens tot stand 
komt onder invloed van informatie die in de chromosomen ligt opgeslagen. De 

van het begrîp chromosomen kan daarbij beperkt bHjven. Vanuit dit 
gegeven wordt gesteld dat het geslacht bij de mens een erfelijke eigenschap 
vastligt in de chromosomen in de celkern. Via schema's wordt 

l l-k! blad niet de foto's kan ook ;iangcwclHl worden in RSV lc\su1 buiten he! ~chooîvak biologie 
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!es 5) versmelten tot een bevruchte eice! met 46 
chromosomen. Door middel van schema's wordt dulde!ijk dat een man en een vrouw een 
verschillende chromosoominhoud hebben in hun cellen; een eîcel een x~chromosoom heeft; 
een zaadcel een x- of een y~chromosoom heeft; een kind een bepaald geslacht heeft en dat dit 

bepaald wordt. Aan de hand van afbeeldingen wordt r:og eens nagegaan wat de 
:;s!achtskenmerken van mensenbaby's en -kinderen zijn, Het wordt in 
onderwijsleergesprek duidelijk dat de 'klas' niet meer ln dit beeld 

foto's als tieners i!!ustreren trouwens zelf hun eigen levensloop (les 1) waaruit 
de leerlingen stilaan vo!wassen worden. !n hun eigen lichaam spelen zich nu (of 
afzienbare tijd) processen af waardoor ze straks volwassen zijn en zelf gesJachtscelien 

zullen ze zelf erfelijk materiaal kunnen doorgeven. 

voor de aan de !es voorafgaande 
en schema's. 

opdracht (huiswerk) en een lestekst met 

Les 718 Jont:ens en metsJO', nurnnen en 1'rouwen 
Doelstelli11ge11: l, 3, 5, 6, 7 

Context 
Voor deze !essen wordt de eigen puberale ontwikkeling en die van de klasgenoten gehanteerd 
a!s een .persoonsgerichte aan!eercontext. Omdat het hier een persoonsgebonden materie 
betreft, wordt via verschi!!ende didactische werkvormen vooral gewerkt met een 'derde' 
persoon. 

Didactische werkvormen en inhoud 
De gekozen werkvorm îs het ontdekkend leren. De leerlingen werken met een diagram 
waarop aangegeven is in welke jaren diverse secundaire geslachtskenmerken (ook de 

kunnen ontwikkelen bij jongens en meisjes. De diagrammen geven ook de 
extreme leeftijdsgrenzen aan. Er vindt een proces van geleide zelfontdekking plaats 
de volgende probleemstellingen centraal kunnen staan: 
-welke zijn de belangrijke lichamelijke veranderingen in de puberale· ontwikkeling? 
~binnen 'Nelke leeftijdsgrenzen treden deze veranderingen op? 
~ziJn er v,1at betreft de start van de puberteit verschillen tussen jongens en 
In een hierop volgend onderwijs!eergesprek wordt duidelijker dat zijzelf (bijna) in een 
levensfase zitten, waarin sterke iichame!îjke veranderingen plaatsvinden. Het wordt uit de 
tabel duidelijk dat de meisjes eerder aan de groeispurt en de puberteit beginnen dan de 
jongens. De leerlingen stellen vast dat er steeds vroeg- en laatbloeiers zijn. Er wordt door de 
leerkracht toegelîcht dat ook dit verschijnsel voor een deel erfelijk bepaald is. Daarnaast 
wordt aa_ngegeven dat deze secundaire geslachtskenmerken ontstaan onder invloed van 
geslachtshormonen. Het begrip hormoon wordt hierbij vrij eenvoudig inçievu!d a!s een 
chemische boodschapper die bepaalde lichaamsprocessen kan requ!eren 

Vervolgens komt aan bod dat er steeds een zekere 
wezens of bepaalde delen ervan. Ook bij de ontwikkeling van de secundaire 
geslachtskenmerken en de start van de puberale ontwikkeling worden we geconfronteerd met 
deze biologische variatie. Via een ingelaste korte opdracht waarbij de lichaamslengte, 
gemeten wordt, worden de waarden in een histogram weergegeven en wordt de gemiddelde 
waarde voor de k!as bepaald. Wanneer deze opdracht een te 'bedreigende' situatie vormt voor 
sommige leerlingen, kan ook de schoenmaat (voetlengte) gehanteerd worden. In een 
onderwijsleergesprek moet vervolgens de 1ze!facceptatie' van de leerling centraal staan. De 
leerlingen moeten het inzicht ontwikkelen dat 'normaal' niet echt bestaat; het is een 
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gemiddelde, afgeleid van een groot aantal waarden met een sterke spreiding. Dit gegeven kan 
ook getransponeerd worden naar de puberale ontwikkeling. 

De lessen worden afgesloten met een rollenspel: de leer!ingen moeten, in groepjes 
verdeeld, aan de hand van de verworven kennis antwoorden op een aantal ingezonden 
'lezersvragen' over puberteit in een jongerenblad. Het belangrijkste punt in deze brieven is 
de onzekerheid en de geringe zelfacceptatie van pubers in verband met hun 
lichamelijke ontwikkeling. In de korte nabespreking komen de antwoorden aan bod. 
Qpmerl<lng: De leerinhoud van deze !essen kan ook aangewend en verder uitgebreid worden in 
RSV buiten het schoolvak biologie. 

Leerlingenmateriaal 
Lestekst met afbeeldingen en diagrammen. 
Materiaal (fotokopies van een artikel of een equivalent) voor de opdracht. 

Les 9/10 

Context 

De bouw en de functie van de geslachtsor1:auen ran de mens 
Doelstelling: 3 

Wat betreft menselijke seksualiteit vormt de mens zelf de ideale context. Om de persoon!ijkE 
relevantie zo hoog mogelijk te maken en tegelijkertijd de leerlingen te motiveren, hanteren 
we hun eigen (voor)kennis als context. Het betreft een dee! van de verworven begrippen en 
de inhoudsinvu!ling ervan, met betrekking tot de geslachtsorganen. 

Didactische werkvormen en inhoud 
De !essen starten met een opdracht in de vorm van een individueel quiz-speL Daarbij 
moet een tiental begrippen met betrekking tot voortplantingsorganen geplaatst worden bij de 
juiste omschrijving (matching). In de quiz komen begrippen voor die mogelijk reeds in 
Basisonderwijs aan bod kwamen (vagina, penis, baarmoeder), maar ook enkele moeilijke 
begrippen (clitoris, ejaculatie, testosteron) die behoren tot de nieuwe informatie. Na korte 
tijd krijgt iedereen een blad met de correcte antwoorden om zijn eigen score te bepalen. Deze 
wordt achteraan op het anoniem antwoordblad geschreven. Na deze activering van de 
mogehjke voorkennis wordt gestart met een onderwijs!eergesprek gecombineerd met 
doceeractivîteiten en demonstraties {audiovisuele middelen) waarbij de structuur en 
de functie van de voortplantingsorganen van de mens worden toegelicht. rnt worden gespreid 
over twee !essen. De bouw en de functie van de menselîjke voortplantingsorganen wordt vrîj 
theoretisch, dit wil zeggen anatomisch, behandeld. Alle belangrijke structuren komen aan 
bod. Begrippen zoals seksuele prikkel, erectie en orgasme worden reeds aangereikt 
vooruitlopend op de !essen 11 en 12. Daarbij wordt de correcte medische terminologie 
gebruikt en is er aandacht voor de belangrijke synoniemen in het Nederlands. Topics die ook 
toegelicht worden zijn besnijdenis of circuincisie, fimosis en het maagdenvlies. Ook de 
secretie van geslachtshormonen, oestradiol en testosteron wordt vermeld. 

Door op het einde van de eerste les de anonîeme antwoordbladen !n te zamelen, kan de 
leerkracht aan de hand van de scores en de specifieke antwoorden zich een beeld vormen van 
de voorkennis van de leerlingen. Dit kan nuttig zijn voor het b!jstu~en van de tweede !es, of 
voor toekomstige lessen met vergelijkbare klàssen. 

Leerl i ngenma t eria a ! 
Lestekst met afbeeldingen. 
Werkblad voor de opdracht, inclusief een blad met de correcte antwoorden. 
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Les l l / 12 Nieuwe ge1 1oelens 
Doelstelling: 9 

Context 
Net zoals voor de voorgaande lessen wordt de seksualiteit van de jongeren gehanteerd als een 
belangrijke context voor het aanleren van nieuwe informatie: in dit geval specifiek een 
belevingsaspect van hun eigen seksualiteit. Aansluîtend wordt opnieuw de eigen (voor)kennis 
maar ditmaal in verband met seksua!îteit gehanteerd als een context. 

Didactische werkvormen en inhoud 
Op het einde van de voorgaande les krijgen de leerlingen een opdracht ais huiswerk. iedere 

zoekt een afbeelding van een persoon (uit de muziekwereld, film, tv, eigen vrlend of 
vriendin) die hij 'sexy' vîndt en noteert in enkele korte zinnen wat deze persoon zo 

maakt. Via een klassegesprek kunnen enke!e leerlingen hun verhaal en a!!e 
standpunten ten opzichte van een aantal 'sexy' personen kwijt. Elementen van 

deze activiteit worden in een onderwijsleergesprek ge'fntegreerd met nieuwe informatie 
de volgende stellingen centraal staan : 

ten aanzien van uiterlijke kenmerken is er een innerlijke 
verschillend is van persoon tot persoon 
tijdens de puberteit verandert er niet alleen veel in het 
gevoelens en de relaties met andere mensen zijn niet meer dezelfde 
kinderen 

die 

maar ook de 
als bij jonge 

seksualiteit gaat stilaan een grotere rol spelen en heeft te maken met seksue!e 
zelfbevrediging, ver1ièfdheîd en vrijen, waarbij seksuele gevoelens 

drie functies; !ust-, relatie- en voortplanting:: 
Wat dit laatste betreft wordt de leerlingen duidelijk verteld dat in schoo!vakken zoals 
godsdienst, moraai of in specifiek georganiseerde 
en dat ze daar dan ook met hun vragen en wensen over deze problematiek 
Binnen het schoolvak biologie wordt daarentegen vooral aandacht besteed aan een aantal 
begrippen met een duidelijk raakvlak met het functioneren van het eigen lichaam, als het 
ware de 'blologische kijk' op seksualiteit. 

Om dit laatste te realiseren wordt de eerste les afgesloten met een opdracht in de vorm van 
een individueel quiz-spel. Daarbij moet een tiental begrippen met betrekking tot 
seksualiteit geplaatst worden bij de juiste omschrijving. ln de quiz komen begrippen voor 
die wijzen naar de lust- en de relatiefunctie van seksualiteit (masturbatie, natte droom, 
orgasme, erogene zone, libido, het'eroseksualite!t, homoseksua!iteît, .. ). Na korte tijd 
iedereen een blad met de correcte antwoorden om zijn eigen score te bepalen. Deze 
achteraan op het anoniem antwoordblad geschreven. 

De Jeer!ingen krijgen na afloop van de eerste !es een opdracht a!s huiswerk mee. Ze 
krijgen elk een briefomslag en worden verzocht om de volgende dag één of meerdere vragen 
in verband met onduidelijkheden, twijfels, bijkomende informatie enz. over de begrippen uit 
de quiz of aanverwante begrippen te formuleren. Deze kunnen in de omslag terugbezorgd 
worden via een door de leerkracht uitgewerkte afspraak die anonimiteit garandeert, 

De tweede !es bestaat hoofdzakelijk uit een onderwijs!eergesprek, waarbij de 
!eerkracht aan de hand van de vragen uit de briefomslagen, gecombineerd met de goede 
antwoorden van de quiz vooral de lichamelijke beleving van seksualiteit kan toe!ichten. Bij 
het aanreiken van de nieuwe informatie wordt, waar nodig, de wetenschappelijke 
terminologie ook in verband gebracht met termen uit de dagelijkse omgangstaal, zoals 
'orgasme' en 'klaarkomen'. Dit is belangrijk in functie van de gehele RSV, waarbij 
communicatie of 'bespreekbaarheid' een onmisbare hoeksteen vormt. 

De Jes wordt afgesloten met een korte nabespreking waarin de functies van seksualiteit 
en de samenhahg ervan met de biologie geschetst worden. Hieruit moet blijken dat 
!ustbeleving een normale zaak !s voor iedereen {!ustfunctie), maar dat de oorsprong van 
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seksualiteit louter biologisch is {voorplantingsfunctie). De biologische 'spelregels' werden 
reeds overduidelijk vastgesteld in de !essen over planten en dieren (!es 2, 3, 4, 5), een 
zaadcel verplaatst zich naar een eicel. Om dit te realiseren moeten bij de mens de geslachte 

elkaar gebracht worden. Dit laatste verwijst overigens naar de relatiefunctie van 
;ua!iteit. De opening naar de volgende Jes wordt gemaakt door duidelijk aan te geven dat 

het samenbrengen van de geslachten alleen !ang niet altijd voldoende is, zo moet de eicel ook 
'klaar' zitten. 

De inhoud van deze lessen kan en moet verder uitgebreid worden in functie van adequate 
RSV. Dit kan in andere lessen waarbij de relatiefunctie van seksualiteit via topics zoa!s: 
vriendschap, verliefdheid, verwachtingen in een relatie, gevoelens, assertîvîteît, ... enz. aan 
bod komen. 

Leerlingen ma teria a 1 
Eventueel lestekst. 
Werkblad voor de opdracht, inciuslef een blad met de correcte antwoorden. 
Briefomslagen voor het huiswerk. 

Les 13 

Context 

Vruchtbaarheid, elke maand een cyclus 
Doelstelling 3 

Via de didactische werkvorm in de eerste fase v.an deze !es worden de 
geconfronteerd met vragen over hun eigen vruchtbaarheld 
vruchtbaarheid van hun vrouwelijke leeftijdsgenoten. 

Didactische werkvormen en înhoud 
De les start met een onderwijsleergesprek en met een bordinventarisatie rond enkele 

in de derde persoon: 
we!k ogenblik is een meisje (een vrouw) vruchtbaar? 

-is een vrouw elke dag vruchtbaar? 
-welke dag(en) is een vrouw niet vruchtbaar? 
-vanaf welk ogenblik is een vrouw niet meer vruchtbaar? 

De leerkracht verwerkt de opmerkingen van de klas en brengt vanuit deze geactiveerde 
kennis nieuwe informatie aan. Dit gebeurt via een doceeractiviteît met aandacht voor het 
gebruik van audiovisueel materiaal (transparanten) voor demonstratie. Daarbij wordt 
vooral de menstruatiecyclus toegelicht, inclusief de rol van de hormonen oestradiol en 
progesteron. Het begrip hormoon blijft in deze lessen nog steeds een vrij eenvoudige 
inhoudsinvulling houden (zie les 7 en 8) maar de zeer precieze regulerende werking op 
bepaalde weefsels kan nu meer benadrukt en ge'il!ustreerd worden. Aansluitend bij de 
verworven kenni'.s wordt door de leerlingen !n een opdracht de vruchtbare periode van een 
vrouw bepaald. Dit gebeurt aan de hand een klassieke oefening met een voorbeeld van een 

en rekenîng houdend met de verantwoorde marges in functie van de 
van spermatozoa. 

!n deze les wordt ook kort toegelicht dat de man permanent vruchtbaar is. Daarbij moet 
wel de nadruk worden gelegd dat dit niet mag gezien worden a!s een aspect van superiorîtei 
(rolbevestiglng vanuit biologisch perspectief). Dit laatste komt ook terug in vPrh:mr 
problematiek van de onvruchtbaarheid bij de mens (lesblok 3, les 27). 

î eerlîngenmateriaal 
Lestekst met afbeeldingen en gegevens voor de opdracht. 
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