
 

Vak: Biologie  Datum   18 mei  mei 2022 

Soort/niveau onderwijs: VMBO T    Tijdvak 1 

Algemene opmerkingen: Verdeling onderwerpen: geen zenuwstelsel, bloemen, hart 

Vraag opmerkingen 
2 Moeten leerlingen precies de buis van Eustachius / U benoemen? Kern uit het cv is dat 

moet blijken dat…   
Een goede omschrijving kan voldoende zijn. Er wordt gevraagd om een uitleg.  
 
Wat te doen met leerlingen die spelfouten maken? Daar vallen we niet over, zolang 
duidelijk is dat het om de buis van Eustagius gaat.  

3 Veel opmerkingen over de taligheid van deze vraag. 
Wat doen we met: S – zenuw of oorzenuw? Leerlingen moeten specifieke onderdelen 
van het oor leren (k11.4), gehoorzenuw staat daar in genoemd. In dat licht is zenuw te 
algemeen. 
Er wordt gevraagd naar Q, dat is een van de gehoorbeentjes, specifiek de hamer. Het is 
geen stijgbeugel (of aambeeld), dus een dergelijk antwoord kan niet goed gerekend 
worden.  

4 Hier had “dikke darm” moeten staan? 
Er zijn aan het examenloket vragen gesteld over het eventueel goed zijn van antwoord 
D. De strekking van de reactie van het examenloket is: 
Het gaat hier om een aanvulling van vocht. Ook in eerdere darmen wordt al vocht 
opgenomen; dat is een taak van de darmen. A Darm is dus het enige juiste antwoord. 
 
NB: ook als het wel nodig zou zijn, dan hebben wij (correctoren) bij meerkeuzevragen 
op grond van (de algemene regels van het CV) niet de mogelijkheid om af te wijken van 
het CV. 

5 Moeilijke vraag, omdat er veel denkstappen gemaakt moeten worden. De tabel helpt 
leerlingen hier wel bij. 

7 Leerlingen die minder ver zijn in hun ontwikkeling hebben hier geen antwoord gegeven, 
durven het wellicht niet op te schrijven? 
Ook de syllabus geeft niet aan wat precies de functies zijn van seksualiteit. 
Vaker dan verwacht komen we gekke antwoorden tegen. 
Kern van de vraag is dat het moet gaan om een functie van de voortplanting. Dan is er 
veel mogelijk.  

10 De vraag was beter geweest als er had gestaan: “vanaf welk moment…”. 
Op moment D. is er wel degelijk sprake van een vaststaand geslacht. Mogen we echter 
niet goed rekenen (zie NB bij vraag 4).  
Oproep aan het cvte: kan hier nog eens naar gekeken worden? 

11 Er wordt gevraagd naar een naam (k12.4). Wat te doen met kinderen die het niet 
helemaal correct opschrijven (watervruchtpunctie, vruchtvochtpunctie, etc)? We zijn 
geneigd spelfouten door de vingers te zien, maar er wordt gevraagd naar een term. 
 
oproep aan het cvte:  
echografie mogen we niet goed rekenen. Er zijn diverse argumenten te noemen 
waarom Echografie wel juist is. Kern zit in het woord “met zekerheid”. Hier wordt 
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bedoeld: op basis van DNA. Dat wordt niet gesuggereerd in de vraag, evenmin wordt 
gesproken over het moment in de zwangerschap. Kan er een erratum op het cv komen? 

13 Buis 1: “jodium reageert niet met water of honing” is vergelijkbaar met antwoord uit 
CV. 
Sommige ll nr per ongeluk nr 1 en 2 ipv 1 en 3, terwijl de omschrijving duidelijk is. Als 
duidelijk is dat de leerling buis 1 en 3 bedoelt vallen we hier niet over. 

15 De vraag gaat niet over het verschil tussen biotisch of a-biotisch, maar over wat een 
factor is. 
Broedstoof wordt veel genoemd. De factor is echter “temperatuur”, niet de broedstoof.  
Hitte of warmte wel. 
“broedstoof op 40 graden” is niet biologische correct, leerlingen noemen iets uit de 
lijst, maar leiden niets af en dat wordt wel gevraagd.  

18 Afronden wordt nadrukkelijk gevraagd. Leerlingen moeten dit kunnen (K3.4) 
8,75 is fout en 9 is fout. 
Bij een 2-punts vraag zou je nog een punt kunnen geven voor de goede berekening, 
maar dat is hier niet het geval. 

19 Juist ingedeeld is: goed benoemd, gelijkmatig verdeeld, redelijk precies. Stappen van 30 
zijn goed, stappen van 50 zijn goed.  Beginnen bij 0 moet (bij een staafdiagram), maar 
een zaagtand gevolgd door een schaalsprong mag. 

20 Hoe belangrijk is het dat “dodelijk” genoemd wordt? Consensus: “dodelijk” is niet per 
se nodig, volgens ons gaat het erom dat je niet ernstig ziek wordt.  

25 De vraag is ook zonder kruisingsschema te behandelen. Een leerling die een goede 
uitleg geeft, maar het schema niet gebruikt heeft, kan wel het 2e punt krijgen. 

26 Moeilijke afbeelding.  
28 “eicellen bereiken” staat al in de vraag, hoeft niet per se apart genoemd te worden. 

Deze vraag heeft betrekking op de rol van fructose/ glucose. Leerlingen leren glucose-> 
verbranding.  
Energie hoeft niet letterlijk genoemd te worden. Een antwoord als: “dan bewegen ze 
sneller” of “dan kunnen ze langer bewegen” borduurt daarop voort en is dus goed. 
Antwoorden die een heel andere richting op gaan zijn fout. 

30 Ethogram is het enige juiste antwoord. 
31 Moeten leerlingen eenheden noemen in de berekening (1 minuut snuffelen, 2 minuten 

wijken, etc)? Dat wordt wel als voorbeeld van een juist antwoord gegeven, maar 
verderop in het cv worden alleen punten gegeven voor minuten snuffelen en wijken 
juist opgeteld. Dus nee, dat hoeft niet apart genoemd te worden. 
 
1+2 is zo snel uitgerekend. Leerlingen schrijven dat vaak niet apart op, hoeft ook niet.  
 
Wat doen we met leerlingen die 3:30x100= 10% opschrijven? Dat rekenen we goed (2 
punten). Er wordt maar 1 berekening gevraagd. 

32 Helder cv, dank voor de aanvulling. 
33 “dat ze allerlei dingen zien”? Dit gaat om de omgeving en dus om een uitwendige 

prikkel. 
“voelen” kan inwendig en uitwendig zijn en is dus niet concreet genoeg. 

34 Terecht erratum 
36 Zenuwstelsel, spierstelsel zijn niet zichtbaar en dus niet goed. 
37 Stikstofkringloop is pittig, maar fijn dat de afbeelding erbij zit. 
39 Als de planten heel snel sterven heb je meer nitraat. “Tenzij anders vermeld is er sprake 

van normale situaties en gezonde organismes”. Leerlingen hebben geen reden om aan 
te nemen dat de plant (snel) sterft. 

40 Vliegen valt onder het levenskenmerk bewegen. 



Waarnemen is niet goed; dat wordt niet expliciet genoemd. 
42 Is imponeergedrag goed? Dat is een onderdeel van territoriumgedrag, maar hier blijkt 

uit de vraag niet dat er geïmponeerd wordt. Dus fout. 
45 Antwoord 5,89 = 6 eenheden. Sommige leerlingen noemen 5 eenheden als antwoord 

terwijl ze wel de hele berekening goed hebben. 5 is helaas wel fout (0,1 te veel is 
verwaarloosbaar, 0,9 te weinig niet). 

47 Lastige vraag om na te kijken. Vrijwel geen enkele leerling heeft dit antwoord “gewoon” 
goed. 
 
Als een leerling opschrijft: “veel glucose gegeten” willen we wel aannemen dat de 
leerling bedoelt dat dit vlak voor het slapen is, want dat staat al in de vraag. 
 
“te weinig insuline gespoten” is niet hetzelfde als “geen insuline. Verdedigbaar. 

53 Hier moet echt voedselketen genoemd worden! 
54 Lichtenergie is ook goed. 

 


