Toelichting en verantwoording ANW h/v
Voor het vak ANW hebben we kernconcepten gekozen, die de rode draden vormen tussen de inhoud
van onderbouw en bovenbouw.
Deze kernconcepten zijn uit de kerndoelen en eindtermen afgeleid.
Keuze voor kernconcepten
De vier kernconcepten die aan de orde komen, zijn:
1.
Leven
2.
Biosfeer
3.
Materie
4.
Zonnestelsel en heelal.
Het zijn de vier domeinen uit het examenprogramma ANW. Het bleek mogelijk de kerndoelen primair
onderwijs “Oriëntatie op de wereld en jezelf” en de kerndoelen onderbouw “Mens en natuur” aan de
domeinen van het bovengenoemde examenprogramma ANW te koppelen.
Het vak ANW kent wat aanbod van concepten betreft uitgebreide keuzemogelijkheden.
Dit heeft diverse redenen:

het vak ANW is aangepast aan het profiel waarbinnen het vak gegeven wordt;

een school legt bij het vak ANW accenten die passen bij de missie van de school;

de docent selecteert leerstof op grond van de eigen expertise, de lokale mogelijkheden tot
buitenschoolse educatie voor leerlingen, de actualiteit, het belang van verschillende leerstijlen en de
belangstelling bij de leerlingen;

leerlingen maken eigen keuzes vanuit de verantwoordelijkheden voor hun eigen leren, vanuit
interesse, motivatie en leerstijl;

de actualiteit is belangrijk vanwege de snelle ontwikkelingen in de natuurwetenschappen en de
berichtgeving daarover in de media;

buitenschoolse (educatieve) instanties hebben een wisselend aanbod.
Het is niet toevallig dat het bij ANW net als bij de natuurwetenschappen gaat over 'Leven, Biosfeer,
Materie en Heelal' (domeinen C tot en met F). De vragen waar het bij de wetenschap om draait: 'Waar
komt het leven vandaan? Wat is materie? Hoe groot is het heelal?' komen bij ANW namelijk weer naar
voren, zij het op een andere manier dan bij de vakken natuurkunde, scheikunde en biologie.
De natuurwetenschappen stellen vragen aan de natuur en vinden antwoorden daarop. ANW stelt vragen
over de wereld áchter die vragen en antwoorden.
Om zinvol te kunnen reflecteren binnen het vak ANW hebben leerlingen kennis nodig: basiskennis
vanuit de onderbouw, aangevuld met elementaire kennis vanuit de ANW- domeinen C tot en met F.
Vaardigheden
Vaardigheden die in het examenprogramma ANW zijn opgenomen staan ook in de examenprogramma’s
van de andere bètavakken. Deze zijn terug te vinden in de doorlopende leerlijn vaardigheden in de
Mens en natuurvakken.
Gebruikte bronnen
Richtinggevende bronnen zijn de officiële programma’s zoals vastgelegd in de kerndoelen primair
onderwijs en onderbouw en in de officiële examenprogramma’s bovenbouw.
In de havo/vwo overzichten valt een lege kolom op: het derde leerjaar. Er zijn voor dit leerjaar geen
specifieke eindtermen voorgeschreven. De school kiest voor een doorloop vanuit de onderbouw of voor
een voorbereiding op de bovenbouw.
Formuleringen die cursief staan, zijn eindtermen die alleen voor vwo gelden
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