
Examenstof	Vwo	2018-2019	
	
Welke	thema’s	van	Biologie	voor	Jou	moet	je	leren	voor	je	eindexamen?	
	
Vwo	4	 	
Inleiding	in	de	biologie	 Ja	
Cellen	 Ja	
Voortplanting	 Ja,	behalve	Bas	6	
Genetica	 Ja	
Evolutie	 Alles	behalve:	

- blz	112	en	113	(ontstaan	leven)	
- blz	127	t/m	136	(indeling	planten	en	dieren)	

Ecologie	 Ja	
	
Vwo	5	 	
Stofwisseling	 Ja	
DNA	 Ja,	behalve	DNA	replicatie	blz	82	t/m	85	
Mens	en	Milieu	 Ja	
Planten	 Ja	
Regeling	en	waarnemen	 Ja,	behalve	Bas	5	en	Bas	6	
Gedrag	en	beweging	 Nee	
	
Vwo	6	 	
Voeding	 Ja	
Transport	/	bloedomloop	 Ja	
Gaswisseling	en	uitscheiding	 Ja	
Bescherming	 Ja	
Evenwicht	 Ja	(meer	een	oefenthema	dan	een	leerthema)	
	
	
Oude	examens	en	oefenexamens	per	thema	vind	je	op	biologiepagina.nl.		
	
Behoefte	aan	een	examentraining?	Met	de	kortingscode	BIOLOGIEPAGINA25	krijg	je	25	euro	
korting	op	elke	examentraining	van	https://eindsprint.nl/examentraining	
	
	
Op	de	volgende	bladzijde	tref	je	alle	deelconcepten	aan	die	je	moet	kennen.	Nadat	je	alles	
geleerd	hebt,	misschien	handig	om	te	controleren	of	enkele	belangrijke	begrippen	nog	
onbekend	zijn	voor	je:	

 

 

 

 



nuclei ̈nezuren, helixstructuur, basenparing, nucleotide, enkelstrengs en dubbelstrengs DNA, 
chromosomen, nucleosomen, histonen, kernDNA, mitocondriaal DNA, RNA, genetische code, 
plasmide, primer, PCR, sequencen, restrictie- enzym, repetitief DNA.  

aminozuur, primaire, secundaire, tertiaire en quaternaire structuur, proteïne, peptidebinding, 
transcriptie, translatie, mRNA, tRNA, rRNA, cytoplasma, ribosoom, golgi-systeem, (ruw) 
endoplasmatisch reticulum, tripletcode, codon, anticodon, coderende streng, afleesrichting, 
template/matrijsstreng, DNA-polymerase, startcodon, stopcodon, plasmide.  

prokaryoot, eukaryoot, virus, bacterie, plasmide, celkern, kernlichaampje, kernporie, chromosoom, 
celwand, celmembraan, vacuole, cytoplasma, grondplasma, cytoskelet, centriolen, mitochondrie, 
(ruw) endoplasmatisch reticulum, golgi-systeem, ribosoom, lysosoom, chloroplast, chlorofyl, 
plastide, cilie ̈n, flagellen, terugkoppeling, receptoreiwit, effector, cascade, ionenpomp, dynamisch 
evenwicht.  

diffusie, osmose, semi-permeabel membraan, selectief permeabel, fosfolipiden, hydrofoob, 
hydrofiel, receptoreiwit, ionentransport, ionenpomp, isotonisch, hypotonisch, hypertonisch, 
plasmolyse, turgor, osmotische druk, osmotische waarde, waterpotentiaal, actief transport, passief 
transport, endo- en exocytose, cytoplasmastroming, motoreiwit, cytoskelet.  

autotroof, heterotroof, fotosynthese, C-assimilatie, chloroplast, licht- en donkerreactie, 
chemosynthese verbranding, aeroob, anaeroob, glycolyse, citroenzuurcyclus, oxidatieve 
fosforylering, gisting, alcohol, melkzuur, methaan, ADP en ATP, NAD, NADP, bouwstoffen, 
brandstoffen, reservestoffen, enzymen, fosfolipiden, tussencelstof, koolhydraten (mono-, di- en 
polysachariden, zetmeel, glycogeen, cellulose), vet (vetzuren en glycerol), eiwit, aminozuren, DNA, 
recombinant-DNA, pH.  

hart, hartkleppen, slagader, ader, haarvat, lymfesysteem, huidmondjes, hout- en bastvaten, 
wortelharen, longen, luchtpijp, bronchie ̈n, longblaasjes, kieuwen, tracheee ̈n, huidmondjes, 
slokdarm, maag, twaalfvingerige darm, alvleesklier, lever, galblaas, dunne darm, dikke darm, 
endeldarm, darmvlokken, kring- en lengtespieren, nieren, nefron, zweetklieren.  

autotroof, heterotroof, (an)organische stoffen, chloroplasten, netto fotosynthesereactie, 
voortgezette assimilatie, beperkende factoren.  

gaswisseling, ventilatiebewegingen, longcapaciteit, vitale capaciteit, dode ruimte, diffusie, wet van 
Fick, CO2-concentratie, O2-concentratie, buffers van hemoglobine en HCO3-, dissimilatie, 
assimilatie, beperkende factor. 

mechanische en chemische vertering, darmperistaltiek, voedingsstoffen, verteringssappen, gal, 
verteringsenzymen voor koolhydraten, eiwitten, vetten, vitamines, pH, temperatuur, 
verteringsproducten, emulgeren, resorptie, darmbacterie ̈n.  

waterhuishouding, ultrafiltratie, terugresorptie, voorurine, osmotische waarde, ADH, ureum, urine, 
buffers van HCO3-, galzouten, galkleurstoffen, zweet.		

open en gesloten bloedsomloop, enkele en dubbele bloedsomloop, grote bloedsomloop, kleine 
bloedsomloop, embryonale bloedsomloop, bloedplasma, weefselvloeistof, lymfe, beenmerg, 
bloedsamenstelling, rode bloedcellen, witte bloedcellen, bloedplaatjes, hartslagfrequentie, 
slagvolume, sinusknoop, AV-knoop, bundel van His, bloeddruk, diastole, systole, zuurstoftransport 
en koolstofdioxidetransport, voedings- en afvalstoffen, Bohr-effect, bufferende stoffen, HCO3-, 
hemoglobine, myoglobine, bloedstolling, cholesterol, tegenstroomprincipe, filtratiedruk, colloi ̈d-
osmotische druk, verdampingsstroom, cohesie, adhesie, worteldruk.		

zenuwstelsel, hormoonstelsel, receptoren, inwendig en uitwendig milieu, regelkring, positieve en 
negatieve terugkoppeling, dynamisch evenwicht, receptoren in celmembranen en cytoplasma, 
osmotische waarde, pH, temperatuur, chemische samenstelling, O2-concentratie, CO2-
concentratie, buffers van hemoglobine en HCO3-, glucoseconcentratie, waterhuishouding , 
chemische en drukreceptoren in de aorta.		



hormoonklieren, hypofyse, hypothalamus, schildklier, nieren, bijnieren, ovaria, testes, eilandjes 
van Langerhans, exocrien, endocrien, doelwitorganen, receptor, hormoonconcentratie, insuline, 
glucagon, adrenaline, schildklierhormoon, spijsverteringshormonen, EPO.		

centraal zenuwstelsel, perifeer zenuwstelsel, grote en kleine hersenen, centra in de hersenschors, 
witte stof, grijze stof, hersenstam, ruggenmerg, autonoom (vegetatief) zenuwstelsel, animaal 
zenuwstelsel, ortho- en parasympatisch, sensorische, schakel- en motorische neuronen, cellen van 
Schwann, myelineschede, synaps, Na/K-pomp, impulsgeleiding, saltatoire geleiding, reflexboog, 
neurotransmitter, rustpotentiaal, actiepotentiaal, prikkeldrempel, refractaire periode, exciterend, 
inhiberend, prikkels, mechanische, chemische, temperatuur-, licht-, tast- en pijnreceptoren 

huid en slijmvliezen, bloed, lymfe, milt, lymfeknopen, humorale en cellulaire respons, macrofagen, 
T- en B-cellen, mediatoren, antigenen en antistoffen, lichaamseigen, lichaamsvreemd, MHCI en 
MHCII receptoren, natuurlijke en kunstmatige immuniteit, actieve en passieve immuniteit, 
vaccinatie, transplantatie, bloedtransfusie, AB0- systeem, resusfactor, donor, acceptor, 
mechanische en chemische afweer van planten. 

producent, consument, reducent, trofische niveaus, foto- en chemo-autotroof, heterotroof, 
(an)organische stoffen, BPP, NPP, productiviteit, fossiele brandstof, biobrandstof, biomassa. 
fotosynthese, dissimilatie, (de)nitrificatie, ammonificatie, stikstofbinding, (an)organische stof, 
uitspoeling, eutrofiering, biomassa, broeikaseffect. niche, microklimaat, biodiversiteit, migratie, 
exoot.		

chromosoom, gen, DNA, RNA, eiwit, fenotype, genetische code, startcodon, stopcodon, 
transcriptiefactor, activator, RNA-polymerase, splicing, introns, exons, nucleosomen, niet-coderend 
DNA, cDNA, knock-out-gen. genoom, stamcellen, celtype, tussencelstof, apoptose, lysosoom, 
pluripotent, omnipotent 

successie, pioniersoort, climaxecosysteem, gradie ̈ntecosysteem, indicatorsoort, biodiversiteit, 
genenpool, concurrentie, draagkracht, tolerantiegrenzen, exoot, omslagpunt.		

genoom, structuurgenen, regulatorgenen, recombinant DNA, proto-oncogenen, enzymen, virus, 
iRNA, promotor, operator, repressor, suppressor, epigenetisch, cisgeen, transgeen.		signaalstoffen, 
second messenger, synaps, cell junctions, receptor, respons, signaalcascade, Na/K-pomp.		

trofische niveaus, predatie, vraat, signaalstoffen, symbiose, parasitisme, mutualisme, 
commensalisme.	microklimaat, niche, indicatorsoort, beperkende factor, tolerantie, optimum, 
persistent, biologisch afbreekbaar.  

levenscyclus, geslachtelijke en ongeslachtelijke voortplanting, voortplantingsorganen van 
eukaryoten, gameten, spore, mitose, meiose, haploi ̈d, diploi ̈d, polyploi ̈d, bevruchting, eicel, 
spermacel, follikel, gele lichaam, zygote, klievingsdeling, poollichaampje, embryo, placenta, 
geslachtshormonen, FSH, LH, oestrogeen, progesteron, testosteron, HCG, menstruatiecyclus, 
anticonceptie, kunstmatige inseminatie, in vitro fertilisatie, embryonale ontwikkeling, klonen. 

genoom, autosomen, X- en Y-chromosomen genotype, fenotype, allel, gen, mono- en dihybride 
kruising, (onvolledig) dominant, recessief, intermediair, multipele allelen, lethale factor, 
gekoppelde genen, stamboom, mitochondriaal DNA, epigenetica, methylering. DNA, genetische 
code, genotype, fenotype.  

chromosoom, mutagene stof, mutagene straling puntmutatie, deletie, insertie, genoommutatie, 
gen, allel, genetische modificatie, DNA-repairsysteem. meiose, homologe chromosomen, 
autosomen, geslachtschromosomen, karyotype, haplotype, genoom, gekoppelde genen, crossing-
over. mutatie, recombinatie, fenotype, genotype, genenpool, genetische modificatie. Populatie, 
genotype, fenotype, emergente eigenschap, adaptatie, fitness, natuurlijke selectie, genetic drift, 
gene flow, allelfrequentie, Hardy- Weinberg. adaptatie, fitness, selectiedruk, soort, natuurlijke 
selectie, seksuele selectie, eilandtheorie, founder effect, flessenhalseffect. soort, geslacht, 
cladogram, clade, taxon, homologie, analogie, genetic drift, coevolutie, sympatrische en 
allopatrische soortvorming.  


