
Leerjaar 1 Basis/Kader 2021 - 2022 
 

PTO    vak:   NaSk                             Methode: Nova VMBO BK                                                                                                              Leerweg:         Basis/Kader                               Leerjaar: 1 

 
Periode 

 
kerndoelen 
 
 

 
Inhoud onderwijsprogramma: 
Wat ga je hiervoor doen? 

 
Toetsvorm 

 
Toetsduur 

 
Herkansing 

Ja / nee 

 
Weging  % 

1 
 
 
 
 
 

VO kerndoel 
29, 31 en 32 

Hoofdstuk 1 natuur-en-scheikunde paragraaf 1 
De kandidaat bestudeert: 

- De bijbehorende door docent gegeven aantekeningen; 
- De tekst “onthouden” na paragraaf 1. 

De kandidaat kan: 
- Beschrijven waar het vak nask over gaat; 
- Uitleggen wat een natuurverschijnsel is; 
- Beschrijven waar het vak biologie over gaat; 
- Met voorbeelden het verschil tussen natuurkunde en scheikunde uitleggen. 

 

Mini SO 1.1 5 minuten  0,2 

1 VO kerndoel 
29, 31 en 32 

Hoofdstuk 1 natuur-en-scheikunde paragraaf 2 
De kandidaat bestudeert: 

- De bijbehorende door docent gegeven aantekeningen; 
- De tekst “onthouden” na paragraaf 2. 

De kandidaat kan: 
- uitleggen waarom je onderzoek doet bij nask; 
- benoemen wat je met je zintuigen kunt waarnemen 
- beschrijven hoe je voorzichtig aan onbekende stoffen moet ruiken; 
- uitleggen waarom je bij natuurkunde en scheikunde nooit mag proeven van een 

stof; 
- beschrijven wat de onderzoeksvraag en de conclusie van een onderzoek zijn. 

 

Mini SO 1.2 5 minuten  0,2 
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1 VO kerndoel 

29, 31 en 32 
Hoofdstuk 1 natuur-en-scheikunde paragraaf 3 
De kandidaat bestudeert: 

- De bijbehorende door docent gegeven aantekeningen; 
- De tekst “onthouden” na paragraaf 3. 

De kandidaat kan: 
- beschrijven wat een practicum is; 
- practicummateriaal herkennen; 
- beschrijven waarvoor je practicummateriaal gebruikt; 
- de veiligheidsregels en veiligheidsmiddelen bij practicum noemen. 

 

Mini SO 1.3 5 minuten  0,2 

1 VO kerndoel 
29, 31 en 32 

Hoofdstuk 1 natuur-en-scheikunde paragraaf 4 
De kandidaat bestudeert: 

- De bijbehorende door docent gegeven aantekeningen; 
- De tekst “onthouden” na paragraaf 4. 

De kandidaat kan: 
- de werking van de brander uitleggen; 
- een brander op de juiste manier aanmaken; 
- de verschillende vlammen van een brander noemen; 
- de brander instellen, zodat de gewenste vlam ontstaat. 

 

Mini SO 1.4 5 minuten  0,2 

1 VO kerndoel 
29, 31 en 32 

Hoofdstuk 1 natuur-en-scheikunde paragraaf 5 
De kandidaat bestudeert: 

- De bijbehorende door docent gegeven aantekeningen; 
- De tekst “onthouden” na paragraaf 5. 

De kandidaat kan: 
- van een aantal meetapparaten uitleggen waarvoor je ze gebruikt; 
- het verschil uitleggen tussen analoge en digitale meetapparatuur; 
- beschrijven wat een grootheid en wat een eenheid is; 
- de tijd aflezen op een stopwatch en een stopklok; 
- een lengte meten in centimeter en millimeter; 
- centimeter en millimeter naar elkaar omrekenen. 

 

Mini SO 1.5 5 minuten  0,2 
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1 VO kerndoel 

29, 31 en 32 
Hoofdstuk 1 natuur-en-scheikunde paragraaf 6 
De kandidaat bestudeert: 

- De bijbehorende door docent gegeven aantekeningen; 
- De tekst “onthouden” na paragraaf 6. 

De kandidaat kan: 
- uitleggen wat met de massa van een stof wordt bedoeld; 
- gram en kilogram naar elkaar omrekenen; 
- uitleggen wat met het volume van een stof wordt bedoeld; 
- volume van een vloeistof meten met een maatcilinder; 
- een maatcilinder op de juiste manier aflezen. 

 

Mini SO 1.6 5 minuten  0,2 

1 VO kerndoel 
29, 31 en 32 

Hoofdstuk 1 natuur-en-scheikunde. 
De kandidaat bestudeert: 

- De bijbehorende door docent gegeven aantekeningen; 
- De tekst “onthouden” na elke paragraaf 

De kandidaat kan: 
- Alles van de vorig benoemde doelen van hoofdstuk 1 

 
 

Repetitie 1 45 minuten  2 

2 VO kerndoel 
29, 31 en 32 

Hoofdstuk 2 Stoffen en Materialen paragraaf 1 
De kandidaat bestudeert: 

- De bijbehorende door docent gegeven aantekeningen; 
- De tekst “onthouden” na paragraaf 1. 

De kandidaat kan: 
- beschrijven wat een stof is; 
- voorbeelden noemen van stoffen; 
- beschrijven wat voorwerpen en materialen zijn; 
- voorbeelden noemen van materialen; 
- uitleggen waarom metalen veel gebruikt worden. 

 

Mini SO 2.1 5 minuten  0,2 
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2 VO kerndoel 

29, 31 en 32 
Hoofdstuk 2 Stoffen en Materialen paragraaf 2 
De kandidaat bestudeert: 

- De bijbehorende door docent gegeven aantekeningen; 
- De tekst “onthouden” na paragraaf 2. 

De kandidaat kan: 
- uitleggen wat een stofeigenschap is; 
- voorbeelden geven van stofeigenschappen; 
- uitleggen wat je moet doen om stoffen te kunnen herkennen; 
- de verschillende fasen van water noemen; 
- de fase-overgangen beschrijven; 
- uitleggen wat het smeltpunt, stolpunt en kookpunt van een stof zijn; 
- uitleggen wat de dichtheid van een stof is. 

 

Mini SO 2.2 5 minuten  0,2 

2 VO kerndoel 
29, 31 en 32 

Hoofdstuk 2 Stoffen en Materialen paragraaf 3 
De kandidaat bestudeert: 

- De bijbehorende door docent gegeven aantekeningen; 
- De tekst “onthouden” na paragraaf 3. 

De kandidaat kan: 
- enkele veelgebruikte metalen herkennen; 
- een aantal eigenschappen van metalen noemen; 
- metalen onderscheiden door hun smeltpunt; 
- beschrijven dat metalen goede warmtegeleiders zijn; 
- roesten en oxideren beschrijven; 
- beschrijven hoe je metalen kunt beschermen tegen roesten en oxideren; 
- een aantal eigenschappen van edelmetalen noemen; 
- twee edelmetalen noemen; 
- metalen noemen die aangetrokken worden door een magneet. 

 
 

Mini SO 2.3 5 minuten  0,2 
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2 VO kerndoel 

29, 31 en 32 
Hoofdstuk 2 Stoffen en Materialen paragraaf 4 
De kandidaat bestudeert: 

- De bijbehorende door docent gegeven aantekeningen; 
- De tekst “onthouden” na paragraaf 4. 

De kandidaat kan: 
- een aantal eigenschappen van glas noemen; 
- recyclen beschrijven; 
- uitleggen waarom recyclen goed is voor het milieu; 
- eigenschappen en toepassingen van glaswol noemen; 
- eigenschappen en toepassingen van hout noemen; 
- eigenschappen en toepassingen van keramiek noemen; 
- beschrijven wat glazuur is en wat de voordelen ervan zijn. 

Mini SO 2.4 5 minuten  0,2 

2 VO kerndoel 
29, 31 en 32  

Hoofdstuk 2 Stoffen en Materialen paragraaf 5 
De kandidaat bestudeert: 

- De bijbehorende door docent gegeven aantekeningen; 
- De tekst “onthouden” na paragraaf 5. 

De kandidaat kan: 
- beschrijven waarvan kunststof gemaakt wordt; 
- voordelen en nadelen noemen van kunststof; 
- beschrijven wat piepschuim is; 
- voordelen en toepassingen noemen van piepschuim; 
- beschrijven van welke kunststof een petfles gemaakt wordt; 
- beschrijven van welke kunststof een plastic tas en een shampoofles gemaakt 

worden; 
- uitleggen hoe kunststoffen hergebruikt kunnen worden; 
- uitleggen wat afbreekbare kunststoffen zijn en wat composteren betekent. 

Mini SO 2.5 5 minuten  0,2 

2 VO kerndoel 
29, 31 en 32 

Hoofdstuk 2 Stoffen en Materialen paragraaf 6 
De kandidaat bestudeert: 

- De bijbehorende door docent gegeven aantekeningen; 
- De tekst “onthouden” na paragraaf 6. 

De kandidaat kan: 
- uitleggen hoe een stof gevaarlijk kan zijn; 

Mini SO 2.6 5 minuten  0,2 
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- gevarensymbolen herkennen; 
- uitleggen in welke gevallen een stof gevaarlijk kan zijn; 
- beschrijven welke informatie op het etiket van schoonmaakmiddelen staat; 
- beschrijven wanneer een kind veilige dop gebruikt wordt. 

 

2 VO kerndoel 
29, 31 en 32 

Hoofdstuk 2 Stoffen en Materialen. 
De kandidaat bestudeert: 

- De bijbehorende door docent gegeven aantekeningen; 
- De tekst “onthouden” na elke paragraaf 

De kandidaat kan: 
- Alles van de vorig benoemde doelen van hoofdstuk 2 

 
 

Repetitie 2 45 minuten  2 

3 VO kerndoel 
29, 31 en 32 

Hoofdstuk 3 Water paragraaf 1 
De kandidaat bestudeert: 

- De bijbehorende door docent gegeven aantekeningen; 
- De tekst “onthouden” na paragraaf 1. 

De kandidaat kan: 
- uitleggen waarom water onmisbaar is voor mensen, dieren en planten; 
- vier soorten water beschrijven; 
- voorbeelden noemen waarvoor je water gebruikt; 
- benoemen welke bedrijven nodig zijn om ervoor te zorgen dat er drinkwater uit 

de kraan komt. 

Mini SO 3.1 5 minuten  0,2 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

VO kerndoel 
29, 31 en 32 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 3 Water paragraaf 2 
De kandidaat bestudeert: 

- De bijbehorende door docent gegeven aantekeningen; 
- De tekst “onthouden” na paragraaf 2. 

De kandidaat kan: 
- de drie fasen van water benoemen 
- beschrijven wat er gebeurt als water bevriest (stolt) of ijs smelt; 
- beschrijven wat er gebeurt als water verdampt of condenseert; 
- beschrijven wat stoom is. 

Mini SO 3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 minuten 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0,2 
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3 VO kerndoel 

29, 31 en 32 
Hoofdstuk 3 Water paragraaf 3 
De kandidaat bestudeert: 

- De bijbehorende door docent gegeven aantekeningen; 
- De tekst “onthouden” na paragraaf 3. 

De kandidaat kan: 
- uitleggen waarvoor je een thermometer gebruikt; 
- de eenheid van temperatuur noemen; 
- de onderdelen van een vloeistofthermometer benoemen en uitleggen hoe een 

vloeistofthermometer werkt; 
- beschrijven welke temperatuur het smeltpunt en vriespunt van water hebben; 
- uitleggen waarom het smeltpunt en vriespunt voor water hetzelfde zijn; 
- benoemen welke temperatuur het kookpunt van water is. 

Mini SO 3.3 5 minuten 0,2 

3 VO kerndoel 
29, 31 en 32 

Hoofdstuk 3 Water paragraaf 4 
De kandidaat bestudeert: 

- De bijbehorende door docent gegeven aantekeningen; 
- De tekst “onthouden” na paragraaf 4. 

De kandidaat kan: 
- uitleggen wat het verschil is tussen een mengsel en een zuivere stof; 
- uitleggen wat een oplossing is; 
- voorbeelden noemen van oplossingen; 
- drie manieren noemen waardoor je iets sneller kunt oplossen; 
- beschrijven wat een suspensie is; 
- voorbeelden noemen van suspensies. 

Mini SO 3.4 5 minuten  0,2 

3 VO kerndoel 
29, 31 en 32 

Hoofdstuk 3 Water paragraaf 5 
De kandidaat bestudeert: 

- De bijbehorende door docent gegeven aantekeningen; 
- De tekst “onthouden” na paragraaf 5. 

De kandidaat kan: 
- beschrijven wat er gebeurt bij bezinken; 
- beschrijven wat er gebeurt bij filtreren; 
- beschrijven wat er gebeurt bij indampen; 
- het proces van koffiezetten beschrijven. 

Mini SO 3.5 5 minuten  0,2 
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3 VO kerndoel 

29, 31 en 32 
Hoofdstuk 3 Water paragraaf 6 
De kandidaat bestudeert: 

- De bijbehorende door docent gegeven aantekeningen; 
- De tekst “onthouden” na paragraaf 6. 

De kandidaat kan: 
- uitleggen hoe in Nederland drinkwater gemaakt wordt van grondwater; 
- beschrijven wat een waterwingebied is; 
- uitleggen hoe oppervlaktewater in verschillende stappen wordt schoongemaakt; 
- uitleggen wat adsorberen betekent; 
- uitleggen hoe je door destilleren drinkwater kunt maken van zeewater. 

Mini SO 3.6 5 minuten  0,2 

3 VO kerndoel 
29, 31 en 32 

Hoofdstuk 3 Water. 
De kandidaat bestudeert: 

- De bijbehorende door docent gegeven aantekeningen; 
- De tekst “onthouden” na elke paragraaf 

De kandidaat kan: 
Alles van de vorig benoemde doelen van hoofdstuk 3 

Repetitie 3 45 minuten  2 

Omschrijving kerndoelen: 
VO kerndoel 29: Sleutelbegrip 
VO kerndoel 31: Processen in de natuur 
VO kerndoel 32: Theorieën in de natuur 
VO kerndoel 33: Techniek 
 

 


