ANW inhouden (PO-havo/vwo)
Sectoren

kerndoelen primair onderwijs

kerndoelen onderbouw

havo/vwo bovenbouw
exameneenheden

34:
De leerlingen leren zorg te
dragen voor de lichamelijke en
psychische gezondheid van
henzelf en anderen.

29:
De leerling leert kennis te
verwerven over en inzicht te
verkrijgen in sleutelbegrippen uit
het gebied van de levende en
niet-levende natuur, en leert
deze sleutelbegrippen te
verbinden met situaties in het
dagelijks leven.

ANW Domein C: Leven
Subdomein C1: Kenmerken
van leven
11. De kandidaat kan aan leken
uitleggen dat levende wezens
eigenschappen bezitten om
zichzelf en de soort in stand te
houden en aangeven op welke
manier ze zich kunnen
aanpassen aan veranderingen in
hun omgeving.
Subdomein C2: Mens en
gezondheid
12.De kandidaat kent de
ontwikkeling van opvattingen,
technieken en producten in de
gezondheidszorg en kan
positieve en negatieve effecten
daarvan bespreken.
Subdomein C3: Evolutie van
het leven
13. De kandidaat kan de
ontwikkeling van het denken
over de oorsprong van het
leven beschrijven en in verband
brengen met
kennistheoretische,
levensbeschouwelijke en
sociologische opvattingen.

Vakkernen

1. Leven

35:
De leerlingen leren zich redzaam
te gedragen in sociaal opzicht,
als verkeersdeelnemer en als
consument.
37:
De leerlingen leren zich te
gedragen vanuit respect voor
algemeen aanvaarde waarden
en normen.

31:
De leerling leert o.a. door
praktisch werk kennis te
verwerven over en inzicht te
verkrijgen in processen uit de
levende en niet-levende natuur
en hun relatie met omgeving en
milieu.
34:
De leerling leert hoofdzaken te
begrijpen van bouw en functie
van het menselijk lichaam,
verbanden te leggen met het
bevorderen van lichamelijke en
psychische gezondheid, en
daarin een eigen
verantwoordelijkheid te nemen
35:
De leerling leert over zorg en
leert zorgen voor zichzelf,
anderen en zijn omgeving, en
hoe hij de veiligheid van zichzelf
en anderen in verschillende
leefsituaties (wonen, leren,
werken, uitgaan, verkeer)
positief kan beïnvloeden

2. Biosfeer

42:
De leerlingen leren onderzoek
doen aan materialen en
natuurkundige verschijnselen,
zoals licht, geluid, electriciteit,
kracht, magnetisme en
temperatuur.

30:
De leerling leert dat mensen,
dieren en planten in
wisselwerking staan met elkaar
en hun omgeving (milieu), en
dat technologische en
natuurwetenschappelijke
toepassingen de duurzame
kwaliteit daarvan zowel positief
als negatief kunnen
beïnvloeden.
31:
De leerling leert o.a. door
praktisch werk kennis te
verwerven over en inzicht te
verkrijgen in processen uit de
levende en niet-levende natuur
en hun relatie met omgeving en
milieu.
32:
De leerling leert te werken met
theorieën en modellen door
onderzoek te doen naar
natuurkundige en scheikundige
verschijnselen als elektriciteit,
geluid, licht, beweging, energie
en materie.

ANW Domein D: Biosfeer
Subdomein D1: Kenmerken
van de biosfeer
14.De kandidaat kan aan leken
uitleggen welke
randvoorwaarden met het leven
op aarde samenhangen en op
welke wijze deze kunnen
veranderen.
Subdomein D2: Duurzame
ontwikkeling
15.De kandidaat kan uitleggen
wat duurzame ontwikkeling
inhoudt, het effect van
ingrepen in de biosfeer kritisch
bespreken en daarbij
onderscheid maken tussen
economische, ecologische,
sociaal-culturele en mondiale
aspecten.

3. Materie

42:
De leerlingen leren onderzoek
doen aan materialen en
natuurkundige verschijnselen,
zoals licht, geluid, electriciteit,
kracht, magnetisme en
temperatuur.
44:
De leerlingen leren bij producten
uit hun eigen omgeving relaties
te leggen tussen de werking, de
vorm en het materiaalgebruik.

29:
De leerling leert kennis te
verwerven over en inzicht te
verkrijgen in sleutelbegrippen uit
het gebied van de levende en
niet-levende natuur, en leert
deze sleutelbegrippen te
verbinden met situaties in het
dagelijks leven.
31:
De leerling leert o.a. door
praktisch werk kennis te
verwerven over en inzicht te
verkrijgen in processen uit de
levende en niet-levende natuur
en hun relatie met omgeving en
milieu.
32:
De leerling leert te werken met
theorieën en modellen door
onderzoek te doen naar
natuurkundige en scheikundige
verschijnselen als elektriciteit,
geluid, licht, beweging, energie
en materie.

4. Zonnestelsel en heelal

42:
De leerlingen leren onderzoek
doen aan materialen en
natuurkundige verschijnselen,
zoals licht, geluid, electriciteit,
kracht, magnetisme en
temperatuur.
46:
De leerlingen leren dat de
positie van de aarde ten
opzichte van de zon leidt tot
natuurverschijnselen, zoals
seizoenen en dag-/nachtritme.

29:
De leerling leert kennis te
verwerven over en inzicht te
verkrijgen in sleutelbegrippen uit
het gebied van de levende en
niet-levende natuur, en leert
deze sleutelbegrippen te
verbinden met situaties in het
dagelijks leven.
31:
De leerling leert o.a. door
praktisch werk kennis te
verwerven over en inzicht te
verkrijgen in processen uit de
levende en niet-levende natuur
en hun relatie met omgeving en
milieu.
32:
De leerling leert te werken met
theorieën en modellen door
onderzoek te doen naar
natuurkundige en scheikundige
verschijnselen als elektriciteit,
geluid, licht, beweging, energie
en materie.

ANW Domein E: Materie
Subdomein E1: Kenmerken
van materie
16. De kandidaat weet dat
stoffen in de levende en niet
levende natuur uit elementen
zijn opgebouwd en hoe stoffen
met elkaar kunnen reageren.
Subdomein E2: Productie van
materialen
17. De kandidaat heeft kennis
van de ontwikkeling en
betekenis van stoffen en
materialen in de loop van de tijd
en kan kenmerken van moderne
productiemethoden noemen.
Subdomein E3: Ontstaan van
kennis over de materie
18. De kandidaat kan de
ontwikkeling van modellen voor
de bouwstenen van de materie
in de loop van de tijd
beschrijven.

ANW Domein F: Zonnestelsel en
heelal
Subdomein F1: Kenmerken
van het zonnestelsel en het
heelal
19. De kandidaat kan de bouw
en geschiedenis van het
zonnestelsel en het heelal aan
leken uitleggen.
Subdomein F2: Zonnestelsel
en heelal in het dagelijkse
leven
20. De kandidaat kan de invloed
van en de kennis over het
zonnestelsel en het heelal op
het dagelijks leven aangeven en
beschrijven hoe gegevens over
het
zonnestelsel en het heelal
verzameld worden.
Subdomein F3: Ontstaan van
kennis over het heelal
21. De kandidaat kan de
ontwikkeling van kennis en
ideeën over de bouw en
geschiedenis van het
zonnestelsel en heelal
beschrijven.

