
Eindtermen Kustexplo  

A-stroom  

Competenties inzake wiskunde, exacte wetenschappen en technologie  

Inzicht ontwikkelen in de basiseigenschappen van levende systemen. 

6.31 De leerlingen vergelijken voortplantingswijzen van planten en dieren aan de hand van 

voorbeelden. 

6.34 De leerlingen onderzoeken voor een biotoop de onderlinge afhankelijkheid van 

verschillende organismen en de rol van biotische en abiotische factoren. 

 

Natuurwetenschappelijke, technologische en wiskundige concepten en methoden inzetten om 

problemen op te lossen en om objecten, systemen en hun interacties te onderzoeken en te 

begrijpen. 

6.43 De leerlingen gebruiken met de nodige nauwkeurigheid de gepaste meetinstrumenten, 

meetmethoden en hulpmiddelen om metingen, observaties, experimenten en terreinstudies 

uit te voeren. 

 

Burgerschapscompetenties met inbegrip van competenties inzake samenleven  

Geïnformeerd en beargumenteerd met elkaar in dialoog gaan. 

7.7 De leerlingen onderbouwen een eigen mening over maatschappelijke gebeurtenissen, 

thema’s en trends met betrouwbare informatie en geldige argumenten. (transversaal) 

 

Actief participeren aan de samenleving, rekening houdend met de rechten en plichten van iedereen 

binnen de rechtsstaat. 

7.9 De leerlingen illustreren het belang van individuele en gezamenlijke acties en 

engagement voor de samenleving. (transversaal) 

 

De wederzijdse invloed tussen maatschappelijke domeinen en ontwikkelingen en de impact ervan op 

de (globale) samenleving en het individu kritisch benaderen. 

7.11°De leerlingen handelen duurzaam in een schoolse context.° (transversaal - attitudinaal) 

7.12 De leerlingen lichten de complexiteit en verwevenheid van duurzaamheidskwesties toe. 

(trarsversaal) 

7.13 De leerlingen verklaren de impact van globale uitdagingen van duurzame ontwikkeling 

op het lokale niveau. (transversaal) 

 

Competenties inzake duurzaamheid  

 



Ruimtelijke patronen en processen aan het aardoppervlak verklaren als het resultaat van interacties 

tussen natuurlijke processen onderling, tussen menselijke processen onderling en tussen natuurlijke 

en menselijke processen. 

7.11 en 7.12 zie burgerschapscompetenties  

9.6 De leerlingen onderzoeken ruimtelijke effecten van veranderingen in landschappen op de 

mens en zijn leefomgeving. 

B-stroom  

Competenties inzake duurzaamheid  

Ruimtelijke patronen en processen aan het aardoppervlak verklaren als het resultaat van interacties 

tussen natuurlijke processen onderling, tussen menselijke processen onderling en tussen natuurlijke 

en menselijke processen. 

9.5  De leerlingen herkennen voorbeelden van de impact van klimaatveranderingen. 

 

De wederzijdse invloed tussen maatschappelijke domeinen en ontwikkelingen en de impact ervan op 

de (globale) samenleving en het individu kritisch benaderen. 

7.11°De leerlingen handelen duurzaam in een schoolse context.° (transversaal - attitudinaal) 

7.12 De leerlingen lichten de complexiteit en verwevenheid van duurzaamheidskwesties toe. 

(transversaal) 

7.13 De leerlingen verklaren de impact van globale uitdagingen van duurzame ontwikkeling 

op het lokale niveau. (transversaal) 

 

Competenties inzake wiskunde, exacte wetenschappen en technologie  

Inzicht ontwikkelen in de basiseigenschappen van levende systemen. 

6.17 De leerlingen vergelijken voortplantingswijzen van planten en dieren aan de hand van 

voorbeelden. 

6.18 De leerlingen leggen uit dat organismen met bepaalde kenmerken, in een welbepaalde 

omgeving, meer waarschijnlijk dan andere organismen zullen overleven en zich voortplanten. 

 

Natuurwetenschappelijke, technologische en wiskundige concepten en methoden inzetten om 

problemen op te lossen en om objecten, systemen en hun interacties te onderzoeken en te 

begrijpen. 

6.27 De leerlingen gebruiken met de nodige nauwkeurigheid de gepaste meetinstrumenten, 

meetmethodes en hulpmiddelen om metingen, observaties, experimenten en terreinstudies 

uit te voeren. 

 

Burgerschapscompetenties met inbegrip van competenties inzake samenleven  



Geïnformeerd en beargumenteerd met elkaar in dialoog gaan. 

7.7 De leerlingen onderbouwen een eigen mening over maatschappelijke gebeurtenissen, 

thema’s en trends met betrouwbare informatie en geldige argumenten. (transversaal) 

 

Actief participeren aan de samenleving, rekening houdend met de rechten en plichten van iedereen 

binnen de rechtsstaat. 

7.9 De leerlingen illustreren het belang van individuele en gezamenlijke acties en 

engagement voor de samenleving. (transversaal) 

 

De wederzijdse invloed tussen maatschappelijke domeinen en ontwikkelingen en de impact ervan op 

de (globale) samenleving en het individu kritisch benaderen. 

7.11 en 7.12 zie competenties duurzaamheid   


