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Examen VMBO-BB 

2021 

biologie CSE BB 

 

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 

Dit examen bestaat uit 39 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 42 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

BB-0191-a-21-1-o

tijdvak 1 
woensdag 26 mei 
13.30 - 15.00 uur 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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Meerkeuzevragen 
 Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
 Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3. 

Tenzij anders vermeld, is er sprake van normale situaties en gezonde 
organismen. 

Planten op Mars 

De Amerikaanse ruimteorganisatie NASA heeft plannen om een doosje 
met zaden van planten mee te nemen naar de planeet Mars. Ze willen 
weten of op Mars uit deze zaden planten kunnen groeien.  

1p 1 Hoe heet het proces waarbij uit zaden kleine planten groeien? 

 ..................................................................................................................  

1p 2 Op Mars is er minder zonlicht dan op Aarde. De NASA denkt dat deze 
lage hoeveelheid zonlicht invloed heeft op een stofwisselingsproces in 
planten.  
 Hoe heet dit proces?

 ..................................................................................................................  

1p 3 De NASA onderzoekt ook het erfelijk materiaal van de plantjes. Dit erfelijk 
materiaal zit in een deel van de plantencel. 
Hoe heet dit deel? 
A celkern 
B cytoplasma 
C vacuole 

A 

B 

C 

D 
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Beroemde diersoorten 

Als een nieuwe diersoort wordt ontdekt, mag de ontdekker zo’n diersoort 
een naam geven.  

Het insect Agra schwarzeneggeri is een kever die naar een beroemde 
filmster vernoemd is. Deze filmster is onder andere bekend om zijn 
spierballen. Van de kever is bekend dat: 
 De middelste pootjes van de mannetjes erg dik zijn; net als de 

gespierde armen van de filmster. 
 De kever 3,2 cm lang is. 
 De pootjes kleine haakjes bevatten. 
 De kever een dunne nek heeft. 

Je ziet een aantal foto’s van verschillende kevers.     

1p 4 Welke kever is door de ontdekker vernoemd naar de filmster? 
A kever 1 
B kever 2 
C kever 3 
D kever 4 

1p 5 Hoe heten de ademhalingsorganen van Agra schwarzeneggeri? 
A kieuwen 
B longen 
C tracheeën 
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Medicijnen uit de natuur 

Wanneer dieren in het wild ziek worden, kunnen ze niet net als wij naar de 
dokter voor medicijnen. Bekend is dat sommige diersoorten medicijnen in 
hun leefomgeving zoeken. Door deze medicijnen kunnen ze zichzelf 
genezen. 

Zo eten rode franje-apen houtskool dat giftige stoffen in hun voedsel 
onschadelijk maakt.  

2p 6 Wetenschappers willen onderzoeken of houtskool bij olifanten helpt als 
medicijn.  
 Maak een werkplan waarmee de werking van het houtskool als

medicijn bij zieke olifanten onderzocht kan worden.

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

1p 7 Van sommige vogels is bekend dat ze klei eten om bacteriën te doden.  
Je ziet drie tekeningen van cellen.  

tekening 1 tekening 2 tekening 3 

Welk type cellen wordt volgens de informatie door het eten van de klei 
gedood?     
A tekening 1 
B tekening 2 
C tekening 3 
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Geurexperiment 

Met je neus kun je verschillende stoffen ruiken. Je neus is niet voor elke 
geur even gevoelig. Een gevoelige neus kan kleine hoeveelheden van een 
geurstof nog ruiken. Met een experiment kan de gevoeligheid voor stoffen 
worden bepaald.  
Het experiment gaat als volgt: 

Ingrid heeft drie verschillende geurstoffen: kaneel, munt en vanille. Ze vult 
een reageerbuis met water en voegt daaraan één theelepel vanille toe en 
mengt dit met elkaar. 
Daarna ruikt ze of ze de geur van de stof nog kan herkennen. 
Als dat zo is, neemt ze 1 mL van deze oplossing en voegt ze dit toe aan 
een reageerbuisje met daarin 9 mL water. En weer ruikt ze of ze de geur 
van de stof nog kan herkennen. Ze verdunt tot maximaal 10000 keer. 
Ze herhaalt dit experiment met de geurstoffen munt en kaneel.  

Je ziet het experiment in de afbeeldingen hieronder.     

In de tabel zie je het resultaat van het experiment dat Ingrid heeft 
uitgevoerd.     

oplossing 
met 
geurstof 

10x 
verdund 

100x 
verdund 

1000x 
verdund 

10000x 
verdund 

kaneel ruikt sterk ruikt goed ruikt nog een 
beetje 

ruikt niet 

munt ruikt lekker ruikt niet ruikt niet ruikt niet 

vanille ruikt lekker ruikt nog een 
beetje 

ruikt niet ruikt niet 

1p 8 Voor welke stof is de neus van Ingrid het gevoeligst? 
A kaneel 
B munt 
C vanille 
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Memory met zintuigen 

Met geuren kan geurmemory gespeeld worden. 
Bij geurmemory is het de bedoeling om twee gelijke potjes met dezelfde 
geur bij elkaar te vinden. Als je dit lukt, mag je de potjes bij je houden. 
Aan het einde van het spel wordt dan gekeken wie de meeste potjes 
verzameld heeft. 

1p 9 Voor dit spel is het noodzakelijk dat je onthoudt wat in welk potje zit. 
Hiervoor gebruik je een deel van het centraal zenuwstelsel. 
Welk deel is dat? 
A grote hersenen 
B hersenstam 
C kleine hersenen 

1p 10 In de afbeelding zie je een ander memoryspel dat gespeeld kan worden 
door mensen die blind zijn. Ze kunnen de verschillen voelen met 
tastzintuigen in hun huid.     

Waar zitten deze zintuigen in de huid? 
A in de hoornlaag 
B in de kiemlaag 
C in de lederhuid 
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Ook met geluid kun je memory spelen. Verschillende potjes bevatten een 
voorwerp dat geluid maakt. Hierbij kun je denken aan rijst, hagelslag of 
een knikker.  

1p 11 Geluiden zijn trillingen. Deze worden in het gehoororgaan opgevangen en 
omgezet in elektrische signalen. 
In welk deel van het oor vindt deze omzetting plaats? 
A in de gehoorbeentjes 
B in de gehoorgang 
C in de gehoorzenuw 
D in het slakkenhuis 

1p 12 Deel P van het gehoororgaan geeft geluidstrillingen door. 

 Hoe heet deel P?

 ..................................................................................................................  
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Schattigheid van honden 

Wetenschappers hebben onderzocht wanneer een groep mensen honden het 
schattigst vonden. Ze vroegen zich af of er een verband was tussen de leeftijd 
van de pups en hun schattigheid voor de mens. 
Ze lieten foto’s zien van drie verschillende hondenrassen met verschillende 
leeftijden.  

Van drie hondenrassen zie je hieronder enkele foto’s.     

De mensen moesten bij elke foto aangeven hoe schattig ze deze vonden op 
een schaal van 0 tot 100 punten. 0 punten is het minst schattig en 100 punten 
is het meest schattig. Van deze hondenrassen zijn meer foto’s bekeken.  

In de tabel zie je het gemiddeld aantal punten per foto, per hondenras. 

geboorte week 
1 

week 
5 

week 
10 

week 
15 

week 
20 

week 
25 

week 
30 

ras 1 50 51 55 53 49 47 43 47 

ras 2 63 65 72 72 67 60 56 56 

ras 3 45 48 61 70 62 52 49 55 
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De resultaten van het onderzoek zie je in het diagram.     

2p 13 In het diagram ontbreekt de lijn van ras 3.  
 Teken deze lijn in het diagram en vul de legenda aan.

1p 14 Denise en Alexandra hebben naar het diagram gekeken en de volgende 
conclusies getrokken: 
Alexandra: Hondenras 1 bereikt eerder zijn hoogste schattigheid dan 

hondenras 2. 
Denise:   Hondenras 1 is minder schattig dan hondenras 2. 
Wie heeft of wie hebben er gelijk? 
A Alleen Alexandra heeft gelijk. 
B Alleen Denise heeft gelijk. 
C Alexandra en Denise hebben beiden gelijk. 

1p 15 Honden zijn vleeseters. Hun kiezen zijn aangepast aan dit type voedsel.  
Welk type kiezen hebben honden? 
A knipkiezen 
B knobbelkiezen 
C plooikiezen 
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Kortademigheid 

De naam kortademigheid geeft eigenlijk heel duidelijk aan wat het 
betekent; je bent dan kort van adem. Er bestaan veel oorzaken voor 
kortademigheid, de één is onschuldiger dan de ander. Dit zijn enkele van 
de meest voorkomende oorzaken: 
 neusverkoudheid 
 allergie 
 bloedarmoede 

1p 16 Je ziet een afbeelding van de luchtwegen. 

Kortademigheid kan komen doordat deel P van de luchtwegen vernauwd 
is door een allergische reactie. 
Hoe heet dit deel van de luchtwegen? 
A bronchie 
B longblaasje 
C luchtpijp 

1p 17 Bij mensen met een ernstige allergie zitten veel witte bloedcellen in het 
bloed.  
Wat is de functie van deze bloedcellen? 
A afweer tegen ziekteverwekkers 
B stolling van bloed 
C transport van zuurstof 
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1p 18 Ook andere typen organismen die longen hebben, kunnen last hebben 
van kortademigheid. 
Welk ander type organisme haalt ook met longen adem? 
A insecten 
B reptielen 
C vissen 

Herstellen van gaatjes in tanden en kiezen 

Goed tandenpoetsen is belangrijk om gaatjes in tanden en kiezen te 
voorkomen. Als er een gaatje in een tand zit, moet deze gevuld worden 
door de tandarts. De buitenste laag van een tand kan zich niet zelf 
herstellen. Wetenschappers zijn bezig met de ontwikkeling van een 
tandpasta die een stof bevat, waarmee dit buitenste laagje zich wel 
herstelt. 

1p 19 Hoe heet de laag van de tanden en kiezen die de wetenschappers door 
de tandpasta willen laten herstellen? 
A de wortel 
B het glazuur 
C het tandbeen 

Een andere groep wetenschappers is bezig met de ontwikkeling van een 
tandpasta die juist veel fluoride op het oppervlak van de tanden 
achterlaat. Deze fluoride wordt langzaam afgegeven aan de mondholte.  
Fluoride helpt net als tanden poetsen om tandbederf te voorkomen. 

1p 20 Noem een andere manier om tandbederf te voorkomen. 

 ..................................................................................................................  
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De wetenschap van het flirten 

In de afbeelding zie je flirtgedrag tussen een man en een vrouw. Ze 
staren elkaar verleidelijk in de ogen en bevinden zich dicht bij elkaar in de 
buurt. Bij flirten spelen soms secundaire geslachtskenmerken een rol.  

1p 21 Noem een secundair geslachtskenmerk van de vrouw in de afbeelding. 

 ..................................................................................................................  

Er is een onderzoek uitgevoerd naar flirtgedrag. Onderzoekers 
vermoeden dat aanraking hierop invloed heeft. Een man werd gevraagd 
om telefoonnummers te verzamelen van vrouwen. De ene keer moest hij 
de bovenarm van de vrouw tijdens de vraag lichtjes voor één tot twee 
seconden aanraken, de andere keer niet.  
In de tabel zie je het resultaat van dit onderzoek. 

aantal keer 
telefoonnummer wel 

gekregen 

aantal keer 
telefoonnummer niet 

gekregen 

aanraking 23 97

geen aanraking 10 108 

1p 22 Welke conclusie trek je uit het resultaat van het onderzoek? 

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  
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Om het onderzoek goed uit te voeren moest de man bij elke vrouw het 
volgende zeggen:  
Hallo. Mijn naam is Antoine. Ik vind je erg knap. Ik moet helaas naar mijn 
werk. Mag ik je telefoonnummer? Dan bel ik je later op.  
Dan kunnen we samen ergens wat gaan drinken. 

Een suggestie om het onderzoek te verbeteren is:  
Op steeds dezelfde plaats of juist op een andere plaats de vrouwen 
aanspreken. 

1p 23 Geef nog een suggestie hoe dit onderzoek op een andere manier 
verbeterd kan worden. 

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  
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Pijn na geslachtsgemeenschap 

Peter en Angelique hebben geslachtsgemeenschap. Angelique gebruikt 
de anticonceptiepil. 

1p 24 De anticonceptiepil is een voorbehoedmiddel. 
 Wat is het doel van dit anticonceptiemiddel?

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

Na een paar dagen krijgt Peter pijn bij het plassen. Op internet leest hij 
dat hij misschien een seksueel overdraagbare aandoening (soa) heeft. Hij 
wil zich daarvoor laten testen. Uit de test blijkt dat Peter de soa ‘gonorroe’ 
heeft. Gonorroe wordt veroorzaakt door een bacteriesoort die zich dan in 
de urinebuis bevindt. 

Je ziet een afbeelding van het mannelijk voortplantingsstelsel. 
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1p 25 In welk deel bevinden de bacteriën zich? 
A in deel P 
B in deel Q 
C in deel R 

1p 26 Bij mannen kan onbehandelde gonorroe een prostaatontsteking 
veroorzaken. Je ziet drie organen uit de vorige afbeelding vergroot 
weergegeven. 

 Omcirkel de afbeelding waarin de prostaat te zien is.

Wespen 

Rupsen eten bladeren van planten.  
Een wespensoort legt bevruchte eitjes in levende rupsen. De larven die uit 
deze eitjes komen, eten de rupsen van binnenuit op. Hierdoor gaan de 
rupsen dood. Na een paar dagen verpoppen de larven zich en 
ontwikkelen zich tot volwassen wespen.  
De wespensoort helpt planten te beschermen tegen schade aan de 
bladeren door rupsen.  

2p 27 Maak met behulp van de informatie een voedselketen waarin de larven 
van de wesp voorkomen. 
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Geboorte 

Na negen maanden zwangerschap vindt de geboorte plaats. 
De geboorte verloopt in verschillende fasen: 

indaling    P    uitdrijving    nageboorte 

1p 28 Hoe heet fase P? 

 ..................................................................................................................  

In de eerste week na de geboorte worden enkele druppels bloed 
afgenomen van de baby. In een laboratorium wordt het bloed onderzocht 
op een aantal ernstige, zeldzame aangeboren ziektes. Bij een van deze 
ziektes wordt een suiker onvoldoende afgebroken. 
Verder wordt gelijk een gehoortest gedaan. 

1p 29 Welke levenskenmerken worden, volgens de informatie, in die eerste 
week getest? 
A groei en reageren op prikkels 
B stofwisseling en groei 
C stofwisseling en reageren op prikkels 

1p 30 Denise en Mark doen beiden een bewering. 
 Geef in de tabel bij elke bewering met een kruisje aan of deze juist is

of onjuist is.

juist onjuist 

Denise zegt dat het bloed dat afgenomen wordt 
een weefsel is. 

Mark zegt dat glucose een suiker is. 
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Een pasgeboren baby ziet nog bijna niets. Een baby kan bijna geen 
kleuren onderscheiden en ook details ziet de baby nog niet. Pas na drie 
maanden gaan baby’s kleuren zien, als de kegeltjes gerijpt zijn. De 
kegeltjes liggen in het netvlies. 
Je ziet een schematische doorsnede van een oog. 

1p 31 In de informatie wordt een vlies in het oog genoemd. 
Welke letter geeft dit vlies aan? 
A letter Q 
B letter R 
C letter S 

1p 32 Met letter P is een deel van het oog aangegeven. 
Hoe heet dit deel van het oog?  
A harde oogvlies 
B hoornvlies 
C vaatvlies 
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Spijsverteringsstelsel 

Je ziet in de afbeelding een deel van het spijsverteringsstelsel. In deze 
afbeelding zijn enkele organen aangegeven met een letter.  

1p 33 Als je alcohol drinkt, wordt dit in het lichaam omgezet in minder 
schadelijke stoffen.  
Welke letter geeft het orgaan aan dat zorgt voor deze omzetting? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
D letter S 

1p 34 Over orgaan P worden twee beweringen gedaan.  
 Geef in de tabel bij elke bewering met een kruisje aan of deze juist is

of onjuist is.

juist onjuist 

Orgaan P is de galblaas. 

Orgaan P maakt een stof die eiwitten afbreekt. 
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1p 35 Een orgaan in de afbeelding maakt stoffen aan die beschermen tegen 
infecties via de voeding. 
Hoe heet dit orgaan?  
A alvleesklier 
B lever 
C maag 

1p 36 In de afbeelding zijn twee delen van de darmen te zien. 
Hoe heten deze darmen? 
A slokdarm en dikke darm 
B slokdarm en twaalfvingerige darm 
C twaalfvingerige darm en dikke darm 
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Bloedsomloop 

Je ziet een afbeelding over de bloedsomloop.     

1p 37 In de informatie is bloedvat P genoemd. Van dit bloedvat is bekend dat 
het deel uit maakt van de grote bloedsomloop. Veel bloedvaten voeren 
bloed naar bloedvat P toe, waaronder de bronchie-ader. 
Hoe heet dit bloedvat? 
A aorta 
B holle ader 
C longslagader 

1p 38 Bij een meting van de bloeddruk wordt bepaald wat de druk in een 
armslagader is. 
Is de gemeten bloeddruk dan hoger, lager of gelijk aan de bloeddruk in de 
bronchie-ader? 
A hoger 
B lager 
C gelijk aan 
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1p 39 Over bloedvat Q worden twee beweringen gedaan.  
 Geef in de tabel bij elke bewering met een kruisje aan of deze juist is

of onjuist is.

juist onjuist 

Bloedvat Q is de aorta. 

Het bloed in bloedvat Q bevat meer zuurstof dan het 
bloed in de bronchie-ader. 

einde  
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Examen VMBO-BB 

2018 
tijdvak 1 

 
 

 biologie CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 

Dit examen bestaat uit 39 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 43 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
donderdag 24 mei
13.30 - 15.00 uur

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________

Pagina: 23Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 BB-0191-a-18-1-o 2 / 17 lees verder ►►►

Meerkeuzevragen 
 Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
 Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3. 

 
Tenzij anders vermeld, is er sprake van normale situaties en gezonde 
organismen. 
 
 

Oma op de hometrainer 

 
De oma van Esther doet mee aan een onderzoek naar de effecten van 
sporten op ouderen. Ze fietst gedurende 1600 seconden op een 
hometrainer. Een speciale polsband meet haar hartslag en 
lichaamstemperatuur. De resultaten van dit onderzoek zie je in de vier 
diagrammen hieronder. 
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1p 1 De hartslag van oma gaat omhoog. 
 Leg uit waarvoor het nodig is dat de hartslag omhoog gaat tijdens het 

fietsen. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 
De oma van Esther heeft zich tijdens het fietsen maximaal ingespannen. 
Ook haar hartslag heeft een maximale waarde bereikt. Deze waarde is 
afhankelijk van de leeftijd. Je kunt de maximale hartslag als volgt 
berekenen: 
 
220 – leeftijd = maximale hartslag 
 
 

2p 2 Wat is de maximale hartslag van oma en wat is haar leeftijd? 
 
De maximale hartslag van oma is:  .............................................................  
 
De leeftijd van oma is: …………………… jaar. 
 

1p 3 Na ongeveer 360 seconden na het begin van het onderzoek begint oma te 
zweten. 
 Welke functie van zweten is in de diagrammen te zien? 
 
 ..................................................................................................................  
 

2p 4 Melkzuur ontstaat als het lichaam onvoldoende zuurstof beschikbaar heeft 
om glucose te verbranden.  
 Hoe heten de stoffen die ontstaan bij de verbranding van glucose, als 

er wel voldoende zuurstof beschikbaar is in het lichaam? 
 
stof 1:  .......................................................................................................  
 
stof 2:  .......................................................................................................  
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1p 5 Als er veel melkzuur wordt geproduceerd, kan dit spierpijn in de benen tot 
gevolg hebben. De zenuwcellen in deze beenspieren geven impulsen af 
aan het centraal zenuwstelsel. 
In welk deel van het centraal zenuwstelsel komen deze impulsen als 
eerste aan? 
A in de grote hersenen 
B in de hersenstam 
C in de kleine hersenen 
D in het ruggenmerg 
 

1p 6 De hoeveelheid melkzuur die ontstaat, hangt af van de hoeveelheid 
zuurstof die afgegeven wordt door bloeddeeltjes. 
Welke bloeddeeltjes geven zuurstof af aan de spiercellen? 
A bloedplaatjes 
B rode bloedcellen 
C witte bloedcellen 
 
 

Kiezelwieren 

 
Kiezelwieren leven in het water en kunnen van koolstofdioxide zuurstof 
maken. Hierbij vormen ze ook glucose. Ditzelfde stofwisselingsproces 
vindt ook plaats bij andere planten. 
 
 

1p 7 Hoe heet het stofwisselingsproces waarbij in kiezelwieren zuurstof 
gemaakt wordt?  
A fotosynthese 
B verbranding 
C vertering 
 

1p 8 Net als veel andere organismen hebben kiezelwieren cellen met een 
celwand. 
Welke groep organismen heeft of welke groepen organismen hebben ook 
cellen met een celwand? 
A alleen bacteriën 
B alleen dieren 
C alleen schimmels 
D bacteriën en dieren 
E bacteriën en schimmels 
F dieren en schimmels 
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Menstruatie 

 
Je ziet een schema van de menstruatiecyclus van Denise in de maand 
oktober. 
 

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

  1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31  

 

menstruatie
Legenda:

ovulatie      
 
 

1p 9 In het schema is Denise vergeten de datum van haar ovulatie aan te 
geven. 
 Omcirkel deze datum. 
 

1p 10 Denise heeft op 8 oktober geslachtsgemeenschap, waarbij zaadcellen in 
de vagina terechtkomen.  
 Leg uit dat de kans op bevruchting van een eicel bij Denise zeer klein 

is. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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Treurwilgen 

 
Treurwilgen groeien langs 
oevers. Ze worden daar 
geplant omdat de wortels 
de grond langs de oever 
goed vast kunnen houden. 
Vanuit de wortels wordt via 
transportvaten water naar 
de bladeren vervoerd. 
Vanuit de bladeren worden 
weer stoffen richting de 
wortels vervoerd. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1p 11 Geef de naam van een transportvat dat water vervoert naar delen van de 
plant. 
 
 ..................................................................................................................  
 

1p 12 Wortels van treurwilgen bevatten veel reservestoffen. 
Hoe heet de reservestof die vooral opgeslagen wordt in de wortels? 
A cellulose 
B vet 
C zetmeel 
 

1p 13 Je ziet een mannelijke en een vrouwelijke bloem van een treurwilg. 
 Zet een kruisje in het hokje dat de stamper aangeeft. 
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1p 14 Je ziet een dwarsdoorsnede van een wortel van de treurwilg. 
 

P

R

Q

 
   
In de tekening zijn drie delen aangegeven. 
Wat geeft elke letter aan? 
 

 cel orgaan weefsel 

A P Q R 

B P R Q 

C Q P R 

D Q R P 

E R P Q 

F R Q P 
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Hersenschudding 

 
Bij sommige sporten loop je het risico op het krijgen van een 
hersenschudding. Een hersenschudding is het gevolg van een klap of 
stoot tegen het hoofd. Hierbij worden de hersenen voor korte tijd letterlijk 
door elkaar geschud. De gevolgen van een hersenschudding zijn voor de 
korte termijn goed onderzocht. Wat de gevolgen op de lange termijn zijn, 
is minder goed bekend. 
Een groep wetenschappers heeft sporters die ooit een hersenschudding 
gehad hebben, onderzocht. De hersenen van deze sporters werden 
vergeleken met een controlegroep. 
Je ziet een doorsnede van de hersenen. 
 

P

 
   
 

1p 15 Wat is een juiste controlegroep bij dit onderzoek? 
A een groep niet-sporters die een hersenschudding gehad hebben 
B een groep niet-sporters die geen hersenschudding gehad hebben 
C een groep sporters die geen hersenschudding gehad hebben 
 

1p 16 Deel P bleek bij sporters die een hersenschudding gehad hebben, tot wel 
20% kleiner. En in deel P stroomde bij deze mensen tot 35% minder 
bloed. 
Hoe heet deel P? 
A grote hersenen 
B hersenstam 
C kleine hersenen 
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1p 17 Wat kan een gevolg zijn van een kleiner deel P? 
A verminderde coördinatie van bewegingen 
B verminderde reflexen in hoofd- en halsgebied 
C verminderde zintuiglijke waarneming 
 

1p 18 Als er minder bloed naar deel P gaat, zullen er ook minder hormonen en 
voedingsstoffen naartoe vervoerd worden. 
 Noteer een andere stof die dan ook minder naar deel P vervoerd 

wordt. 
 
stof:  ..........................................................................................................  
 
 

Verbrande luchtwegen 

 
Soms komen slachtoffers van een felle brand in het ziekenhuis met 
verbrande luchtwegen. De behandeling hangt af van de schade die is 
opgetreden in de luchtwegen. 
Als de trilhaarcellen zijn weggebrand, wordt het moeilijker om slijm naar 
de keelholte te verplaatsen. Bij deze mensen wordt dan slijm uit de 
luchtwegen gezogen. Soms wordt als behandeling de stof heparine 
ingeademd. Deze stof vermindert de werking van de bloedplaatjes. 
 
 

1p 19 In welke delen van de luchtwegen kunnen de trilhaarcellen verbranden? 
A in de bronchiën en in de luchtpijp 
B in de longblaasjes en in de bronchiën 
C in de longblaasjes en in de luchtpijp 
 

1p 20 Wat heeft het gebruik van heparine tot gevolg? 
A De bestrijding van infecties is minder. 
B Er kan minder zuurstof vervoerd worden. 
C Het bloed kan minder goed stollen. 
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Zwangerschap 

 
Je ziet een stadium in de ontwikkeling van een foetus van twee 
verschillende organismen. Verschillende delen zijn met een letter 
aangegeven. Deze delen hebben bij alle stadiums dezelfde naam en 
functie. 
 

   
 
 

1p 21 Tijdens dit stadium van de ontwikkeling worden in deel V de rode 
bloedcellen gevormd. In een later stadium neemt de lever deze taak over. 
Na de zwangerschap wordt deze taak overgenomen door een ander deel 
van het lichaam. 
 Hoe heet dit deel van het lichaam? 
 
 ..................................................................................................................  
 

2p 22 De vloeistof in deel P komt bij de bevalling mee naar buiten als de vliezen 
Q en R breken. 
 Hoe heet de vloeistof in deel P? En wat is de functie van deze 

vloeistof? 
 
naam van de vloeistof: ...............................................................................  
 
functie van de vloeistof:  .............................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

1p 23 Nadat de vliezen Q en R zijn gebroken, komt de foetus naar buiten. 
Hoe heet deze fase van de bevalling? 
A indaling 
B ontsluiting 
C uitdrijving  
 
 
 

Pagina: 32Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 BB-0191-a-18-1-o 11 / 17 lees verder ►►►

Voeding en vertering 

 
Roel heeft op een website een voedingsschema gevonden. Hierin staat 
wat hij per dag moet eten en drinken. Per dag moet Roel 9700 kJ binnen 
krijgen. Je ziet een tabel met daarin een deel van dit schema. 
 

voedingsmiddel vak Schijf 
van Vijf 

energie (kJ) P Q R 

muesli (45 gram) 2 650 28 5 2 

1 kleine banaan (80 gram) 1 320 17 1 0 

magere kwark (150 gram) 5 400 6 15 1 

walnoten (10 gram) 4 300 1 2 7 

water 3 0 0 0 0 

 
 

     
 
 

2p 24 Boven drie kolommen staat een letter. Deze letters stellen elk één 
voedingsstof voor. Drie voedingsstoffen zijn koolhydraten, vetten en 
eiwitten. 
 Geef met een kruisje bij elke letter aan welke voedingsstof hierbij 

hoort. 

letter koolhydraten vetten eiwitten 

P    

Q    

R    
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1p 25 Verteringssappen zoals speeksel en maagsap zorgen voor de vertering 
van voedingsstoffen. 
 Schrijf een ander verteringssap op. 
 
 ..................................................................................................................  
 

1p 26 Sommige verteringssappen helpen ook bij de bescherming tegen 
infecties. Twee verteringssappen zijn: maagsap en speeksel. 
Welke van deze verteringssappen beschermt of beschermen tegen 
infecties? 
A alleen maagsap 
B alleen speeksel 
C maagsap en speeksel 
 

1p 27 Als Roel ziek is, eet hij minder. Daardoor bestaat de kans op 
ondervoeding. 
Wat is geen gevolg van ondervoeding? 
A overgewicht 
B vermagering 
C verminderde spiermassa 
 
 

Verschillende kleuren 

 
Je ziet een doorsnede van een oog. 

P

     

Er bestaat een aandoening waarbij deel P van één oog twee verschillende 
kleuren heeft. Bij de zeldzaamste vorm verschillen je twee ogen van kleur.  
 
 

1p 28 Hoe heet het deel van het oog dat bij deze zeldzaamste vorm een andere 
kleur heeft? 
A hoornvlies 
B iris 
C ooglens 
D pupil 
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Bloedsomloop 

 
Je ziet een schematisch overzicht van de bloedsomloop met daarin twee 
bloedvaten die aangegeven zijn met een letter. 
 

Q
aorta

lever

P

     
 
 

1p 29 Hoe heet bloedvat P? 
A kransslagader 
B linkerlongader 
C linkerlongslagader 
D rechterlongader 
E rechterlongslagader 
 

1p 30 Hoe heet bloedvat Q? 
A leverader 
B leverslagader 
C poortader 
 

1p 31 Bloed stroomt naar de lever. De lever haalt er giftige stoffen uit en zet 
deze om in niet-giftige stoffen. 
Wat is een andere functie van de lever? 
A het maken van gal 
B het maken van rode bloedcellen 
C het maken van zetmeel 
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Bleken van tanden en kiezen 

 
Als je ouder wordt, wordt de laag tandbeen van de tanden en kiezen 
dikker. Hierdoor treedt een verdonkering of vergeling van de tandkleur op. 
Bovendien wordt door slijtage de laag glazuur dunner. Hierdoor wordt het 
gelere tandbeen beter zichtbaar. De kleur van tanden en kiezen wordt ook 
beïnvloed door barstjes in het glazuur, waar kleurstoffen doorheen 
dringen. 
 
Je ziet een doorsnede van een kies. 
 

P
Q

R

S

     
 
 

1p 32 Door slijtage van welk deel worden kiezen geler? 
A van deel P 
B van deel Q 
C van deel R 
 

1p 33 Bij het bleken van tanden en kiezen worden stoffen gebruikt die tandpijn 
kunnen veroorzaken. Stoffen die bij het bleken gebruikt worden, kunnen 
de zenuwen in deel S van de kies irriteren. 
 Hoe heet deel S? 
 
 ..................................................................................................................  
 

1p 34 Door tandbederf kunnen de tanden ook geler worden. Door het poetsen 
van tanden kan tandbederf worden voorkomen. 
 Noem nog een manier om tandbederf te voorkomen. 
 
 ..................................................................................................................  
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Determineren 

 
Denise loopt in het bos en ziet een spoor van pootafdrukken die per poot 
4 centimeter lang zijn. Bij dit spoor ziet ze ook aangevreten 
dennenappels. Ze vraagt zich af van welk dier de pootafdrukken zijn en of 
dit dier de dennenappels aanvrat. 
 
Een pootafdruk zou er bijvoorbeeld uit 
kunnen zien als: 
   
 
 
 
 
 
De pootafdruk die Denise ziet, ziet er verkleind als volgt uit: 
     
 
 
 
Denise gebruikt de volgende determineertabel voor pootafdrukken. 
 

1a De poot heeft drie tenen of drie kussentjes. Ga naar 2. 

1b De poot heeft vier tenen of vier kussentjes. Ga naar 3. 

   

2a De achterteen is korter dan de voorteen. reiger 

2b De pootafdruk is korter dan 5 centimeter. drieteenspecht 

   

3a De poot heeft kussentjes. Ga naar 4. 

3b De poot heeft geen kussentjes. Ga naar 5. 

   

4a De poot heeft vier kussentjes zonder nagels. kat 

4b De poot heeft vier kussentjes met de nagels eraan vast. konijn 

   

5a De pootafdruk is langer dan 1 centimeter. eekhoorn 

5b De pootafdruk is korter dan 1 centimeter. muis 
 
 

1p 35 Hoe heet het dier dat de pootafdruk heeft achtergelaten? 
A reiger 
B drieteenspecht 
C kat 
D konijn 
E eekhoorn 
F muis 
 

nagel

kussentje
teen
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Drieteenspecht 

 
1p 36 De snavelvorm van een vogel geeft aan welk type voedsel een vogel 

voornamelijk eet. Je ziet de kop en snavel van een drieteenspecht. 
 

 

   
Voor welk type voedsel is deze snavelvorm het meest geschikt?  
A voor het eten van insecten 
B voor het eten van vlees 
C voor het eten van zaden 
 
 

Supercoole eekhoorn 

 
Een toendra-eekhoorn in winterslaap heeft een lichaamstemperatuur van  
-3 °C. Dat is 11 °C lager dan bij andere dieren die een winterslaap 
hebben. Tijdens een winterslaap wordt ook de hartslag en ademhaling 
vertraagd. 
 
 

1p 37 In de informatie is een aantal levenskenmerken genoemd. 
 Schrijf een ander levenskenmerk op. 
 
 ..................................................................................................................  
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Mannelijk voortplantingsstelsel 

 
Lex Dirkse heeft een tekening gemaakt van het mannelijk 
voortplantingsstelsel. 
 

     
 
 

1p 38 In de tekening zijn primaire en secundaire geslachtskenmerken te zien. 
Is de penis een primair geslachtskenmerk? En is het schaamhaar een 
primair geslachtskenmerk?  
A Alleen de penis is een primair geslachtskenmerk. 
B Alleen het schaamhaar is een primair geslachtskenmerk. 
C De penis en het schaamhaar zijn primaire geslachtskenmerken 
 

1p 39 Orgaan P voegt vocht toe aan passerende zaadcellen. 
Hoe heet orgaan P? 
A blaas 
B prostaat 
C zaadblaasje 
D zaadleider 
 
 
 

einde  
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BB-0191-a-17-1-o 

Examen VMBO-BB 

2017 
tijdvak 1 

 
 

 biologie CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 
 

Dit examen bestaat uit 35 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 43 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
vrijdag 19 mei

13.30 - 15.00 uur

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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Meerkeuzevragen 
− Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
− Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3. 

 
Tenzij anders vermeld, is er sprake van normale situaties en gezonde 
organismen. 
 
 

Zwangerschap 

 
Om zwanger te kunnen worden is Sofie een half jaar geleden gestopt met 
het slikken van de anticonceptiepil. De anticonceptiepil beschermt niet 
tegen een seksueel overdraagbare aandoening (SOA). 
 
 

1p 1 Welk voorbehoedmiddel beschermt wel tegen een SOA? 
A een condoom 
B een pessarium 
C een spiraaltje 
 

1p 2 Wat is de functie van de anticonceptiepil? 
A Die voorkomt het innestelen van een bevruchte eicel. 
B Die voorkomt het vrijkomen van de eicel. 
C Die zorgt voor de afbraak van de zaadcellen. 
D Die zorgt voor het aangroeien van het baarmoederslijmvlies. 
 
 

A 

B 

C 

D 



A 

B 

C 

D

XB(2) (3)X
X

A 

B 

C 

D 

 (1) 
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1p 3 In het diagram is schematisch de dikte van het baarmoederslijmvlies 
tijdens de menstruatiecyclus van Sofie te zien. Sofie heeft een 
regelmatige menstruatiecyclus van 28 dagen. 
 

0 4 8 12 16 20 24 282 6 10 14 18 22 26

dikte
baarmoeder-

slijmvlies

tijd in dagen     
 
Op welke dag is de kans op een bevruchting het grootst? 
A op dag 0 
B op dag 4 
C op dag 14 
D op dag 24 
E op dag 28 
 

1p 4 Om zwanger te worden, moet een eicel bevrucht worden. 
Waar vindt de bevruchting plaats?  
A in de baarmoeder 
B in de vagina 
C in een eierstok 
D in een eileider 
 

1p 5 Zaadcellen zijn lichaamsvreemde stoffen voor vrouwen. Tegen 
lichaamsvreemde stoffen worden antistoffen gemaakt. Deze antistoffen 
kunnen zaadcellen beschadigen. 
Welke bloeddeeltjes maken antistoffen? 
A bloedplaatjes 
B rode bloedcellen 
C witte bloedcellen 
 

1p 6 Sophie raakt zwanger. In de 14e week van haar zwangerschap wordt een 
echo gemaakt. Een echo is een prenataal onderzoek. 
 Schrijf een ander prenataal onderzoek op. 
 
 ..................................................................................................................  
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2p 7 Je ziet een afbeelding van een echo. 
 

     
 
De letter P geeft het ruggenmerg van de foetus aan. Het ruggenmerg 
behoort tot het centraal zenuwstelsel. 
 Schrijf twee andere delen van het centraal zenuwstelsel op. 
 
deel 1:  ......................................................................................................  
 
deel 2:  ......................................................................................................  
 
 

Het oog 

 
In de afbeelding zie je een doorsnede van het oog. 
 

P

     
 

1p 8 Licht valt op vlies P. 
Hoe heet dit vlies? 
A hoornvlies 
B netvlies 
C regenboogvlies 
D vaatvlies 
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Voetballende robots 

 
In de afbeelding zie je voetballende robots. Op hun rug dragen ze 
batterijen. In de batterijen worden stoffen omgezet in elektrische energie. 
Deze energie wordt gebruikt voor de bewegingen. Zo’n robot beslist zelf 
wanneer hij op het doel schiet. Als een robotkeeper een bal waarneemt, 
maakt hij zich groot en breed. Hij reageert dus net als een echte keeper. 
Je zou kunnen zeggen dat de robots levenskenmerken vertonen: ze 
kunnen waarnemen, ze reageren op prikkels, ze hebben stofwisseling en 
ze kunnen bewegen. Andere levenskenmerken ontbreken bij deze robots. 
 

     
 
 

1p 9 Schrijf een levenskenmerk op dat ontbreekt bij deze robots. 
 
 ..................................................................................................................  
 

1p 10 Als een robotkeeper een bal waarneemt, worden elektrische signalen door 
metalen draden naar computers verstuurd. Deze computers zijn de 
hersenen van robot. 
Bij mensen worden elektrische signalen via zenuwen naar de hersenen 
verstuurd. 
Hoe worden deze elektrische signalen bij mensen genoemd? 
A impulsen 
B prikkels 
C zintuigen 
 

1p 11 In de afbeelding zie je de voeten van de robots. De voeten van de robots 
zijn ontwikkeld om te lijken op de voeten van viervoeters zoals beren. 
Zijn deze robots volgens de informatie hoefgangers, teengangers of 
zoolgangers? 
A hoefgangers 
B teengangers 
C zoolgangers 
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De citroenmelisse 

 
De citroenmelisse is een plant met een sterke citroengeur. De plant heeft 
van juli tot en met september witte bloemen. Deze bloemen worden vaak 
bezocht door honingbijen. Door de uitlopers van de wortels kan de plant 
zich na de winter snel verspreiden. 
 
 

1p 12 Hoe plant de citroenmelisse zich voort? 
A alleen geslachtelijk 
B alleen ongeslachtelijk 
C geslachtelijk en ongeslachtelijk 
 

1p 13 Je ziet een schematische tekening van een plantencel. Deel P bevat bij 
de citroenmelisse geurstoffen. 
 

P

     
 
 Hoe heet dit deel van de cel? 
 
 ..................................................................................................................  
 

2p 14 Kenmerken van bijen zijn: 
− De beharing op het achterlijf kan kort of lang zijn. 
− De banden op het achterlijf kunnen smal of breed zijn. 
− De ogen kunnen behaard of kaal zijn. 
− Het achterlijfspunt kan licht of donker behaard zijn. 
− De kleur van het gezicht kan geel of zwart zijn. 
 
 Omcirkel de juiste kenmerken van de honingbij. Gebruik hiervoor de 

afbeelding op de volgende bladzijde. 
 

de beharing op het achterlijf is kort lang onbekend 

de banden op het achterlijf zijn smal breed onbekend 

de ogen zijn behaard kaal onbekend 

de beharing op het achterlijfspunt is licht donker onbekend 

de kleur van het gezicht is geel zwart onbekend 
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Achterlijf lang behaard

Achterlijf kort behaard

Achterlijfspunt licht behaard Achterlijfspunt donker behaard
Borststuk zwart met gele dwarsband
Achterzijde borststuk geel behaard

Achterzijde borststuk zwart behaard

Poten overwegend zwart behaard
Gezicht geheel zwart

Gezicht geel getekend

Borststuk bruin behaard, tong kort
Lichte viltplekken op gezicht langs
de ogen

Achterlijfspunt met kaal lengtegroefje Ogen kaal, achterlijfspunt met
lengtegroefje

Rugplaten alleen aan de basis bevilt
Ogen behaard, zijkant achterschenen
glad

Achterlijf met smalle lichte bandjes Achterlijf met brede banden

Tuinhommel

Aardhommel

Vosje

Gewone
sachembij

Witbaard-
zandbij

Roodpotige
groefbij

Honingbij

Gewone
geurgroefbij
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Organen 

 
In de afbeelding zie je enkele 
organen in het lichaam. De letter P 
geeft een stukje huid aan. 
De huid bevat veel zweetklieren, 
waarmee de temperatuur van het 
lichaam kan worden geregeld. Als de 
temperatuur van je lichaam te hoog 
wordt, ga je zweten. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1p 15 Hoe heet de huidlaag waarin zich deze zweetklieren bevinden? 
 
 ..................................................................................................................  
 

2p 16 In de afbeelding zie je verschillende organen. Enkele daarvan behoren tot 
het uitscheidingsstelsel. Schrijf de naam van twee van deze organen op. 
 
orgaan 1:  ..................................................................................................  
 
orgaan 2:  ..................................................................................................  
 
 
 

P
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Termieten 

 
Termieten zijn hout-etende insecten die vooral leven in de tropen en in de 
subtropen. In de darmen van termieten komen eencellige organismen 
voor. Deze organismen zetten de houtvezels om in glucose. 
 
 

1p 17 Waarmee halen termieten adem? 
A met kieuwen 
B met longen 
C met tracheeën 
 

1p 18 De organismen in de darmen van termieten hebben een celwand, maar 
geen celkern. 
Welke organismen zijn dit? 
A bacteriën 
B planten 
C schimmels 
 
 
Termieten eten graag het hout van eucalyptusbomen. 
Termieten bouwen termietenheuvels. Deze heuvels bestaan uit zand, 
gemengd met speeksel van de termieten. Aardvarkens kunnen deze 
heuvels kapotmaken om de termieten op te eten. 
 
 

2p 19 In de informatie worden drie organismen genoemd.  
 Maak een voedselketen met deze drie organismen. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

1p 20 Het hout dat termieten eten, wordt door de bomen van glucose gemaakt.  
 Hoe heet het proces waarbij bomen onder invloed van licht glucose 

maken? 
 
 ..................................................................................................................  
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Middelen tegen tandbederf 

 
Er wordt veel onderzoek gedaan naar middelen tegen tandbederf. Een 
nieuw middel is EC40. Dit middel bevat een bacteriedodende stof. In de 
tabel staan resultaten uit een onderzoek naar de werking van deze stof. 
 

 Aantal schadelijke bacteriën na 
behandeling met EC40 

direct na de behandeling                              0 

na 6 weken                          100 

na 10 weken                        3200 

na 12 weken                        4000 

na 14 weken                        1800 

 
 

2p 21 Maak met behulp van de gegevens uit de tabel een staafdiagram met het 
aantal schadelijke bacteriën na 6, 10, 12 en 14 weken. 
 

10 000
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1p 22 EC40 kan gecombineerd worden met fluoride. Fluoride versterkt de 
buitenste laag van tanden en kiezen. 
 Hoe heet deze buitenste laag? 
 
 ..................................................................................................................  
 

1p 23 Speeksel bevat ook stoffen die bacteriën in de mond bestrijden. 
Daarnaast houdt speeksel de mond vochtig. 
 Welke functie heeft speeksel nog meer? 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

1p 24 Door het eten van koolhydraatrijk voedsel neemt het aantal bacteriën in 
de mond weer toe na de behandeling met EC40. Veel voedingsmiddelen 
uit de schijf van vijf bevatten koolhydraten. 
Van welk vak bevatten de voedingsmiddelen gemiddeld per 100 gram de 
meeste koolhydraten? 
A van het vak aardappelen, brood, rijst en pasta 
B van het vak groente en fruit 
C van het vak halvarine, margarine en oliën 
D van het vak zuivel, vlees en vis 
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Sporten met je hart 

 
Sporten kun je doen om af te vallen, maar ook om je conditie te 
verbeteren. De maximale hartslag is het maximaal aantal slagen dat je 
hart per minuut kan doen. Deze verschilt per leeftijd. Je kunt het 
berekenen met de volgende formule: 
 
maximale hartslag = 220 - leeftijd 
 
Een sportclub gebruikt een schaal van één tot en met vijf om de zwaarte 
van de trainingen aan te geven. Deze trainingen zijn gebaseerd op een 
percentage van de maximale hartslag. Deze percentages zijn in de figuur 
te zien. 
 

5

4

3

2

1

MAXIMAAL

ZWAAR

GEMIDDELD

LICHT

ZEER LICHT

100%

90%

80%

70%

60%

training voor topsporters

training voor het verbeteren van je
snelheid

training voor het verbeteren van je
conditie

training voor vetverbranding

training voor herstel na een blessure

   
 
 

2p 25 Faisal heeft een hartslagmeter gekocht. Hij weet dat bij een training van 
schaal 5 zijn maximale hartslag 190 is. Hij berekent voor elke training in 
de sportclub zijn maximale hartslag. Vul de tabel verder in met deze 
waarden. 
 

schaal maximale hartslag 

5 190 

4  

3  

2  

1  
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1p 26 Faisal gebruikt een hartslagmeter om zijn pols. De hartslagmeter meet de 
bloedstroom door zijn bloedvaten. In één van zijn bloedvaten in de pols is 
de hartslag ook te voelen. 
Hoe heet dit bloedvat? 
A polsader 
B polshaarvat 
C polsslagader 
 

1p 27 Faisal gaat trainen. Tijdens deze training neemt het aantal hartslagen per 
minuut toe. Daardoor wordt voldoende zuurstofrijk bloed naar de organen 
gepompt. Het bloed in de aorta, de longader en de longslagader bevat 
verschillende hoeveelheden zuurstof. 
Welk van deze bloedvaten bevat de minste hoeveelheid zuurstof per 
milliliter (mL) bloed? 
A de aorta 
B de longader 
C de longslagader 
 

2p 28 Door de trainingen neemt het overgewicht van Faisal af. Overgewicht is 
een risicofactor voor het krijgen van een hartinfarct. 
Noteer twee andere risicofactoren voor het krijgen van een hartinfarct. 
 
risicofactor 1:  ............................................................................................  
 
risicofactor 2:  ............................................................................................  
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1p 29 Je ziet een hart met bloedvaten. 
 

     
 
Eén van deze bloedvaten is aangegeven met de letter P. 
Hoe heet dit bloedvat? 
A aorta 
B holle ader 
C kransslagader 
D longader 
E longslagader 
 
 

Het gehoororgaan 

 
In de afbeelding zie je het gehoororgaan. Deel P kan verstopt zijn met 
oorsmeer. Je kunt dan minder goed horen. 
 

     
 
 

1p 30 Hoe heet deel P? 
 
 ..................................................................................................................  
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Urineweginfectie 

 
Een infectie in de urinewegen ontstaat meestal door bacteriën die rondom 
de urinebuis leven.  
 

P

Q

R

K

L

M

 
   
 

1p 31 Waar leven volgens de informatie bacteriën die deze infectie veroorzaken? 
A rondom deel P 
B rondom deel Q 
C rondom deel R 
D rondom de delen P en Q 
E rondom de delen P en R 
F rondom de delen Q en R 
 

2p 32 Urine wordt gemaakt in de nieren. Drie delen van de nieren zijn: 
nierbekken, niermerg en nierschors. 
In de informatie zijn deze drie delen met een letter aangegeven. 
 Welke letter hoort bij welk deel? 
 

deel letter 

nierbekken  

niermerg  

nierschors  
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Ademhalingsoefeningen 

 
Op internet zijn verschillende webpagina’s te vinden met 
ademhalingsoefeningen. Vooral voor mensen met COPD zijn deze 
ademhalingsoefeningen belangrijk. Bij COPD zijn soms de bronchiën 
ontstoken. Een ademhalingstechniek die beschreven is op een webpagina 
is ‘huffen’. 
 
‘Huffen’ gaat als volgt: 
 
1 Adem diep in door je neus. 
2 Open je mond en houd deze - tijdens de krachtige uitademing - wijd 

open. Adem uit door je mond alsof je een spiegel wilt bewasemen. 
Als tijdens het ‘huffen’ slijm voelbaar is, herhaal je de oefening en 
hoest je aansluitend om die slijm naar je mond te brengen. 

3 Het slijm dat je ophoest, kun je uitspugen of doorslikken. 
 
 

     
 

1p 33 Welk deel in de afbeelding is volgens de informatie bij COPD soms 
ontstoken? 
A deel P 
B deel Q 
C deel R 
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Oorzaken van COPD kunnen zijn: 
− astma, longontsteking en andere longziekten 
− erfelijke ziekten 
− schadelijke stoffen, zoals houtstof, lijm en verfdampen 
− luchtvervuiling, bijvoorbeeld door fijnstof 
 
 

1p 34 Bij ‘huffen’ wordt aangeraden om in te ademen via je neus. 
Waardoor helpt de neusademhaling bij COPD volgens de informatie? 
A De lucht wordt daardoor gekeurd. 
B De lucht wordt daardoor gezuiverd. 
C De lucht wordt daardoor warmer. 
 

1p 35 Als je slijm doorslikt, komt het in het darmkanaal terecht. Hoe heet het 
deel waarin het slijm dan als eerste terechtkomt? 
 
 ..................................................................................................................  
 

einde  
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BB-0191-a-16-1-o 

Examen VMBO-BB 

2016 
tijdvak 1 

 
 

 biologie CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 
 

Dit examen bestaat uit 37 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 41 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
maandag 23 mei
13.30 - 15.00 uur

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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Meerkeuzevragen 
− Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
− Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3. 

 
Tenzij anders vermeld, is er sprake van normale situaties en gezonde 
organismen. 
 
 

Amandelen 
 
Amandelen zijn klieren in de keelholte. Een functie van amandelen is het 
bestrijden van bacteriën. 
 
 

1p 1 Schrijf een spijsverteringssap op dat ook bacteriën bestrijdt. 
 
 ..................................................................................................................  
 

1p 2 Petra is geopereerd aan haar amandelen. Na de operatie krijgt ze een 
waterijsje. Door het eten van het ijsje vermindert de pijn. Er ontstaan dan 
minder impulsen door de kou. 
 Schrijf een orgaanstelsel op dat door deze kou plaatselijk minder 

gevoelig wordt voor pijn. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 
 
 

A 
B 
C 
D 



A 
B 
C 
D

XB(2) (3)X
X

A 
B 
C 
D 

 (1) 
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Makreelhaaien 
 
Makreelhaaien jagen actief op kleine vissen en verbruiken daarbij veel 
energie. Deze energie gebruiken makreelhaaien vooral om snel te 
zwemmen en snel te reageren op bewegingen van hun prooien. Energie 
komt vrij bij verbranding, waarvoor makreelhaaien zuurstof nodig hebben. 
Net als andere vissen krijgen makreelhaaien door hun kieuwen zuurstof 
binnen. Tijdens het jagen versnelt de hartslag. 
 
 

1p 3 Wat gebeurt er met de ademhaling van makreelhaaien tijdens het jagen? 
A De ademhaling blijft gelijk. 
B De ademhaling wordt langzamer. 
C De ademhaling wordt sneller. 
 

2p 4 In de informatie zijn enkele levenskenmerken genoemd. 
 Schrijf twee levenskenmerken op die niet in de informatie staan. 
 
levenskenmerk 1:  ......................................................................................  
 
levenskenmerk 2:  ......................................................................................  
 

celwand

celmembraan

celkern

     
 

1p 5 Leg uit dat de getekende cel niet afkomstig kan zijn van een makreelhaai. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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Verstopping 
 
Jan is een jongen van 17 jaar. Zijn darmperistaltiek werkt niet goed. 
Op een website voor voedingsadviezen vult Jan zijn gegevens in. 

     

 
 
 

1p 6 Jan wil een goede darmperistaltiek. 
Leid uit de informatie af welk voedingsmiddel hiervoor het meest geschikt 
is. 
A brood 
B halvarine 
C vis 
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1p 7 Bij groente en fruit staat dat ze vitamines en mineralen bevatten. 
Waartoe behoren vitamines? 
A tot de beschermende stoffen 
B tot de brandstoffen 
C tot de reservestoffen 
 

1p 8 Welk deel van het verteringsstelsel heeft als belangrijkste functie het 
indikken van de darminhoud? 
A de dikke darm 
B de dunne darm 
C de twaalfvingerige darm 
 

1p 9 Uit onderzoek blijkt dat Jan niet tegen de voedingsstof lactose kan. Om 
lactose te verteren maakt de dunne darm de stof lactase. 
Je ziet het verteringsstelsel. 
 

Q

R

S

T

     
 
Welk orgaan maakt de stof lactase? 
A orgaan Q 
B orgaan R 
C orgaan S 
D orgaan T 
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Zon op foto 
 
In een onderzoek naar pupilgrootte werden onderstaande foto’s gebruikt. 
Als je naar een normale foto kijkt waarop de zon te zien is, blijkt je 
pupilgrootte te veranderen. Dezelfde verandering treedt ook op als je naar 
een felle lamp of in de zon kijkt. De pupilgrootte verandert onbewust. 
Het kijken naar een omgekeerde foto waarop de zon te zien is, geeft 
nauwelijks een verandering van je pupilgrootte. 
 

normaal

omgekeerd

met zon zonder zon  
   
 

1p 10 De pupilgrootte verandert om delen van het oog te beschermen tegen te 
veel licht. 
 Hoe wordt deze onbewuste reactie genoemd? 
 
 ..................................................................................................................  
 
 
 

Pagina: 62Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 BB-0191-a-16-1-o 7 / 16 lees verder ►►►

1p 11 Julian kijkt naar de normale foto waarop de zon te zien is en vervolgens 
naar de normale foto zonder zon. Hierdoor verandert de pupilgrootte en 
de hoeveelheid licht die door het glasachtig lichaam gaat. 
 Wordt de pupil dan groter? En wordt de hoeveelheid licht die door het 

glasachtig lichaam gaat dan groter? 
 Kruis de juiste antwoorden aan in het schema. 
 

 ja nee 
Wordt de pupil dan groter?   

Wordt de hoeveelheid licht die door het 
glasachtig lichaam gaat dan groter? 

  

 
1p 12 Sommige zintuigcellen in het oog reageren op licht. 

In welk vlies bevinden deze zintuigcellen zich? 
A in het hoornvlies 
B in het netvlies 
C in het vaatvlies 
 

P

     
 

1p 13 Als Julian de vier foto’s bekijkt, veranderen de spieren in deel P. 
 Hoe heet deel P? 
 
 ..................................................................................................................  
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Schildklier 
 
Esmeralda heeft een ontstoken schildklier. Hierdoor maakt haar schildklier 
minder schildklierhormoon. 
 
 

1p 14 Welk gevolg heeft dat voor Esmeralda? 
A Er vindt minder verbranding plaats in haar cellen. 
B Het zoutgehalte van haar bloed vermindert. 
C Ze vormt minder geslachtscellen. 
 

1p 15 Je ziet een lichaam met organen. 
 

Q

R
S

   
 
Welk orgaan is de schildklier? 
A orgaan Q 
B orgaan R 
C orgaan S 
 

1p 16 Het schildklierhormoon wordt via de bloedvloeistof door het lichaam 
vervoerd. In een reageerbuis met bloed is de bloedvloeistof aangegeven 
met letter T. 
 

T

     
 
 Hoe heet bloedvloeistof T? 
 
 ..................................................................................................................   
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Planteneters en vleeseters 
 
Sommige dieren eten vooral planten, andere eten vooral vlees. 
Planteneters en vleeseters verschillen in hun gebit en in de lengte van 
hun dunne darm. 
Je ziet twee kaken. De kaken zijn afkomstig van twee diersoorten die 
even groot en even zwaar zijn. 
 

diersoort P diersoort Q 

   
 

1p 17 Zet een kruisje bij de diersoort met knipkiezen. En zet een kruisje bij de 
diersoort met de langste dunne darm. 
 

 diersoort P diersoort Q 
knipkiezen   

langste dunne darm   
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Voedingsmiddelen en voedingsstoffen 
 

     
 

1p 18 De voedingsmiddelen in vak 2 bevatten eiwitten. 
In welk van de andere vakken bevatten voedingsmiddelen per 100 gram 
gemiddeld de meeste eiwitten? 
A in vak 1 
B in vak 3 
C in vak 4 
D in vak 5 
 

1p 19 Voedingsstoffen hebben functies in het lichaam. 
Welke voedingsstof dient als brandstof en als reservestof in het lichaam? 
A koolhydraat 
B mineraal 
C vezel 
D vitamine 
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Q

R

S
T
U

     
 

1p 20 Gal heeft een rol bij het verteren van vetten. 
In welk orgaan wordt gal gemaakt? 
A in orgaan Q 
B in orgaan R 
C in orgaan S 
D in orgaan T 
E in orgaan U 
 

2p 21 Veel voedsel bevat suiker. Suiker kan schadelijk zijn voor de gezondheid 
en zou tot suikerziekte kunnen leiden. 
 Schrijf twee andere schadelijke gevolgen op. 
 
1:  ..............................................................................................................  
 
2:  ..............................................................................................................  
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Paarse schubwortels 
 

     
 
Paarse schubwortels zijn zeldzame planten met paarse bloemen. De 
planten boren met hun wortels gaatjes in de vaatbundels van andere 
planten. Vervolgens zuigen paarse schubwortels sappen uit deze 
vaatbundels. Hierdoor hebben paarse schubwortels geen fotosynthese 
nodig. 
Zaden van paarse schubwortels worden verspreid door mieren. Paarse 
schubwortels maken ook gebruik van wortelstokken om zich voort te 
planten. 
 
 

1p 22 Waar worden in paarse schubwortels zaden gevormd? 
A in de kelkbladeren 
B in de kroonbladeren 
C in de meeldraden 
D in de vruchtbeginsels 
 

1p 23 Hoe vindt bij paarse schubwortels de voortplanting plaats? 
A alleen geslachtelijk 
B alleen ongeslachtelijk 
C geslachtelijk en ongeslachtelijk 
 

1p 24 Welke stof zuigen paarse schubwortels op uit andere planten? 
A glucose 
B koolstofdioxide 
C zetmeel 
D zuurstof 
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Leven in een bos 
 

1p 25 Peter onderzoekt organismen in een bos. Hij ziet een paddenstoel op een 
dode boomstronk. Een paddenstoel is het voortplantingsorgaan van een 
schimmel. 
Is deze schimmel een consument, een producent of een reducent? 
A een consument 
B een producent 
C een reducent 
 

1p 26 Peter leest op een website dat deze paddenstoel giftige stoffen maakt. 
Die giftige stoffen kunnen voor hallucineren zorgen. Bij hallucineren wordt 
het bewustzijn beïnvloed. Zo kan het lijken dat groene bladeren er roze 
uitzien. 
Waar in het centraal zenuwstelsel wordt de bladkleur anders ervaren dan 
deze is? 
A in de grote hersenen 
B in de hersenstam 
C in de kleine hersenen 
 

2p 27 Peter ziet in het bos veel organismen: 
− een havik (roofvogel); 
− een eekhoorn die beukennootjes verzamelt; 
− rupsen die blaadjes van een eikenboom eten; 
− een gaai (vogel) die rupsen eet. 
 
 Maak met behulp van de informatie de voedselketen af. 
Schrijf bij 1, 2 en 3 de ontbrekende organismen op. 
 

.................................1 = 

2 = 

gaai

3 = 

.................................

.................................
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Eekhoorns 
 

     
 

1p 28 Eekhoorns zijn knaagdieren. De voorkant van de knaagtanden van 
eekhoorns heeft dezelfde harde beschermlaag als de tanden van mensen. 
 Hoe heet deze beschermlaag? 
 
 ..................................................................................................................  
 

P

     
 

1p 29 De bouw van het hart van een eekhoorn komt overeen met die van de 
mens. Van eekhoorns is bekend dat het hart ongeveer 300 keer per 
minuut bloed in bloedvat P pompt. Bij mensen klopt het hart gemiddeld 60 
keer per minuut.  
Hoe heet bloedvat P? 
A aorta 
B holle ader 
C longader 
D longslagader 
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Castratie 
 
Honden worden vaak gecastreerd om dominant gedrag tegen te gaan. 
Castreren is het weghalen van de teelballen. De teelballen produceren 
zaadcellen en een regelende stof. Die regelende stof zorgt dat mannelijke 
dieren het dominante gedrag vertonen. 
 
 

1p 30 Welke regelende stof wordt door de teelballen gemaakt? 
A adrenaline 
B geslachtshormoon 
C groeihormoon 
D insuline 
 

1p 31 Een gecastreerde hond kan zich niet meer voortplanten. Voortplanting is 
ook te voorkomen door een hond te steriliseren. 
Wat wordt bij sterilisatie verwijderd? 
A de prostaat 
B de zaadblaasjes 
C een deel van de zaadleiders 
 

2p 32 In de zeventiende eeuw werden ook jonge jongens wel eens gecastreerd. 
Deze jongens werden gecastreerd voordat ze de puberteit bereikten. Zo 
werd hun jongensstem behouden. Ze werden dan operazangers. 
De vroege castratie voorkwam ook de ontwikkeling van de andere 
secundaire geslachtskenmerken. 
 Schrijf twee andere secundaire geslachtskenmerken op die zich door 

deze castratie niet kunnen ontwikkelen. 
 
1:  ..............................................................................................................  
 
2:  ..............................................................................................................  
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Ademhalingsstelsel 
 

1p 33 Door de neus ademen heeft voordelen ten opzichte van ademen door de 
mond. Een van de voordelen van neusademhaling heeft te maken met de 
vele bloedvaten in de wand van de neusholte. 
Wat is de invloed van die vele bloedvaten op de ingeademde lucht? 
A De ingeademde lucht wordt gekeurd. 
B De ingeademde lucht wordt gezuiverd. 
C De ingeademde lucht wordt verwarmd. 
 

1p 34 Waar vindt in het ademhalingsstelsel de gaswisseling plaats? 
A in de bronchiën 
B in de longblaasjes 
C in de luchtpijp 
 

1p 35 Verkouden mensen hoesten vaak. 
 Wat is de belangrijkste functie van hoesten? 
 
 ..................................................................................................................  
 

1p 36 Koolstofmonoxide in sigarettenrook is gevaarlijk. Koolstofmonoxide 
vervangt de zuurstof in de bloeddeeltjes die als functie hebben zuurstof te 
vervoeren. 
Welke bloeddeeltjes vervoeren door die koolstofmonoxide minder 
zuurstof? 
A bloedplaatjes 
B rode bloedcellen 
C witte bloedcellen 

 
 

Ontwikkelingsfasen 
 

 
1p 37 De ontwikkeling van mensen wordt in fasen ingedeeld. 

Welke ontwikkelingsfase is in de afbeelding te zien? 
A de babyfase 
B de kleuterfase 
C de peuterfase 
 
 

einde  
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Meerkeuzevragen 
 Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
 Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3. 

 
Tenzij anders vermeld, is er sprake van normale situaties en gezonde 
organismen. 
 
 

Slikken 
 

1p 1 De huig en het strotklepje hebben een functie bij slikken en ademhalen.   

huig

strotklepje

 

 

 Kruis in de tabel aan welk deel de huig afsluit tijdens slikken. 
 En kruis in de tabel aan welk deel het strotklepje tijdens slikken afsluit. 
 

 sluit tijdens slikken 
 de luchtpijp af de neusholte af
huig   

strotklepje   

 
 
 

A 
B 
C 
D 



A 
B 
C 
D

XB(2) (3)X
X

A 
B 
C 
D 

 (1) 
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Organen printen 
 
Er is een tekort aan donororganen. Met behulp van een speciale printer 
willen wetenschappers organen maken. Zo is het gelukt om een aorta en 
een blaas te printen. 
 
 

1p 2 Je ziet een tekening van het 
bloedvatenstelsel. 
Welke letter geeft het bloedvat aan dat 
door de wetenschappers is geprint?   
A letter Q 
B letter R 
C letter S 
D letter T 
 
 
 
 
 
 

1p 3 Davids blaas werkt niet. Zijn blaas wordt vervangen door een geprinte 
blaas. Hierdoor kan David weer plassen. 
Hoe heet het deel van de penis waardoor urine zijn lichaam verlaat? 
A urinebuis 
B urineleider 
C zaadleider 
 

1p 4 Davids nieuwe blaas is verbonden met het bloedvatenstelsel. 
In de afbeelding zie je drie typen bloedvaten. 
Welk type bloedvat vervoert zuurstofrijk bloed naar Davids nieuwe blaas?   
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Medicijnen 
 

1p 5 Dennis slikt een pil waarvan de inhoud 
alleen vrijkomt in een sterk zure omgeving.   
In welk deel komt het medicijn dan vrij? 
A in deel Q 
B in deel R 
C in deel S 
D in deel T 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een ander medicijn wordt ingespoten in het bloed. Zo’n medicijn komt via 
het bloed op de plek waar het zijn werking heeft. 
 
 

1p 6 Een medicijn dat in de hersenen zijn werking heeft, wordt in een armader 
ingespoten. 
Hoe vaak komt dit medicijn minimaal door het hart voordat het in de 
hersenen aankomt? 
A nul keer 
B één keer 
C twee keer 
 
 
 

Q

R

S

T
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Olifanten en temperatuur 
 
Bij veel dieren zorgt beharing voor isolatie maar bij olifanten juist niet. De 
dunne beharing van olifanten zorgt voor wind langs de huid. Deze wind 
zorgt voor afkoeling. Ook bloedvaten in de huid helpen bij afkoeling.   

  
 
 

1p 7 De haren in de afbeelding staan rechtovereind. De haarspieren zijn dan 
aangespannen. 
Waar bevinden deze haarspieren zich? 
A in de lederhuid 
B in de opperhuid 
C in het onderhuids bindweefsel 
 

1p 8 De bloedvaten in de huid helpen om het lichaam af te koelen. 
Hoe doen bloedvaten dit? 
A door nauwer te worden 
B door te sluiten 
C door wijder te worden 
 

1p 9 Olifanten hebben geen zweetklieren. 
Welke letter in de afbeelding geeft een deel aan dat ontbreekt bij 
olifanten? 
A letter Q 
B letter R 
C letter S 
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Kies 
 

1p 10 Je ziet een kies van de mens.  
Hoe heet deel P?   
A glazuur 
B tandholte 
C tandwortel 
D tandzenuw 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sportbeha 
 

1p 11 Je ziet een sportbeha. Een sportbeha ondersteunt de borsten van een 
vrouw tijdens het sporten.  
 

 
 
Tot welke geslachtskenmerken behoren de door een sportbeha 
ondersteunde organen? 
A alleen tot de primaire geslachtskenmerken 
B alleen tot de secundaire geslachtskenmerken 
C tot de primaire en tot de secundaire geslachtskenmerken 
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Hooikoorts 
 

1p 12 Op een mooie, winderige, zomerse dag zweeft er veel stuifmeel door de 
lucht. Als stuifmeel in de neus komt, maken witte bloedcellen 
afweerstoffen. Deze stoffen komen in het bloed terecht. 
Waardoor worden deze stoffen vervoerd? 
A door de bloedplaatjes 
B door de rode bloedcellen 
C door het bloedplasma 
 

2p 13 Bij inademen door de neus houdt het neusslijmvlies stuifmeel tegen. 
Neusademhaling wordt met mondademhaling vergeleken. 
Een voordeel van neusademhaling is dat ingeademde lucht gezuiverd 
wordt. 
 Schrijf twee andere voordelen op van neusademhaling ten opzichte 

van mondademhaling. 
 
voordeel 1:  ................................................................................................  
 
voordeel 2:  ................................................................................................  
 

1p 14 Niezen zorgt ervoor dat een deel van het neusslijmvlies schoner wordt. 
In welke volgorde verlaat lucht tijdens niezen het lichaam? 
A bronchiën → longblaasjes → luchtpijp → keelholte → neusholte 
B longblaasjes → bronchiën → luchtpijp → keelholte → neusholte 
C luchtpijp → bronchiën → longblaasjes → keelholte → neusholte 
 
 

Kolibries 
 
Kolibries zijn vogels. Kolibries eten nectar uit bloemen. Nectar bevat veel 
glucose.  
 

1p 15 Welk type voedingsstoffen bevat nectar veel? 
A eiwitten 
B koolhydraten 
C vetten 
 

1p 16 Kolibries brengen stuifmeel over van meeldraden naar stampers. 
 Hoe heet dit proces? 
 
 ..................................................................................................................  
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Gevaar zien 
 
Mensen kunnen goed inschatten wanneer ze zullen botsen met een 
naderend voorwerp. Wetenschappers onderzoeken of dit ook het geval is 
wanneer mensen bang zijn. 
Proefpersonen zien op een beeldscherm een object dat steeds dichterbij 
lijkt te komen. Het lijkt alsof het object op het scherm met een bepaalde 
snelheid dichterbij komt. 
Je ziet dit op het beeldscherm uitgebeeld.  
 

 
 
Het beeldscherm gaat uit. Vervolgens moeten de proefpersonen op een 
knop drukken wanneer ze denken dat het object met hen zou botsen. 
 
Een onderzoeksvraag was: “Drukken mannen sneller op de knop bij een  
dreigend object dan bij een onschuldig object?” 
 
In de afbeelding zie je twee gebruikte objecten. 
 

 
 
In de tabel staat hoe lang het gemiddeld duurde voordat op de knop werd 
gedrukt nadat het beeld zwart werd.  

 dreigend object onschuldig object
mannen 2,5 seconde 5,2 seconde 

vrouwen 2,2 seconde 5,8 seconde 
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1p 17 Je ziet de opstelling van het onderzoek.   

P

 

De proefpersoon bevindt zich op 40 centimeter van het beeldscherm. 
Licht van het beeldscherm gaat door deel P voordat het op het netvlies 
valt. 
 Hoe heet deel P? 
 
 ..................................................................................................................  
 

1p 18 Waar wordt de proefpersoon zich bewust van het object op het 
beeldscherm? 
A in de grote hersenen 
B in de hersenstam 
C in de kleine hersenen 
 

1p 19 Leg met behulp van de resultaten uit dat het antwoord op de 
onderzoeksvraag “ja” is. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

1p 20 Bij dit onderzoek moest een proefpersoon bewust nadenken over het 
moment waarop de botsing zou plaatsvinden. Onbewust reageert iemand 
veel sneller. 
Wegduiken voor een tennisbal gaat bijvoorbeeld zo snel dat je er niet over 
hoeft na te denken. 
 Hoe heet zo’n snelle, onbewuste reactie? 
 
 ..................................................................................................................  
 
 
 

Pagina: 81Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 BB-0191-a-15-1-o 10 / 15 lees verder ►►►

Menstruatiecyclus 
 

1p 21 Een vrouw heeft een regelmatige menstruatiecyclus van 28 dagen. 
Wat verlaat tijdens de menstruatie haar lichaam? 
A een bevruchte eicel  
B een onbevruchte eicel  
C het baarmoederslijmvlies 
 

2p 22 Op het doosje van een voorbehoedmiddel staat dat dit middel ingenomen 
moet worden tijdens de perioden dat er kans is op zwangerschap. 
Drie van deze perioden zijn met een letter aangegeven. 

2 3
4

5
6

7
8
9

10
11

12
1314151617

18
19

20
21
22
23

24
25

26
27 28 1

PP

QQ

RR

 

 Zet in de tabel de perioden P, Q en R in de volgorde van kans op 
zwangerschap.  

 

 periode 
kleine kans op zwangerschap  

kans op zwangerschap  

grote kans op zwangerschap  

 
1p 23 Als het voorbehoedmiddel niet gebruikt wordt, kan er een eicel vrijkomen. 

Waar kan deze eicel bevrucht worden? 
A in de baarmoeder 
B in een eierstok 
C in een eileider 
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Zwijgen, zien en horen 
 

 

Er bestaan ziekten waarbij men niet goed kan praten (afasie), of niet kan 
zien (blind), of niet kan horen (doof). 
 

1p 24 Sommige mensen met afasie (niet goed kunnen praten) kunnen hun tong 
niet goed bewegen. De spieren in de tong reageren dan niet goed op 
impulsen uit de hersenen. 
De tong is een orgaan. 
 Geef in de tabel bij elke uitspraak met een kruisje aan of deze juist of 

onjuist is. 

 juist onjuist 
De tong bestaat uit meerdere typen cellen.   

De tong bestaat uit meerdere typen weefsels.   

 
1p 25 Noteer een type zintuigcel in de mond. 

 
 ..................................................................................................................  
 

1p 26 Iemand die niet kan horen, is doof. Dit kan komen door een probleem met 
de gehoorbeentjes. 
Wat is er dan geblokkeerd? 
A het doorgeven van impulsen aan het slakkenhuis 
B het doorgeven van impulsen aan het trommelvlies 
C het doorgeven van prikkels aan het slakkenhuis 
D het doorgeven van prikkels aan het trommelvlies 
 

1p 27 Baby’s worden kleurenblind geboren. Na vier maanden begint het 
vermogen om kleuren te onderscheiden zich te ontwikkelen in de 
kegeltjes.  
Waar in het oog vindt deze ontwikkeling plaats? 
A in het harde oogvlies 
B in het netvlies 
C in het vaatvlies 
 

Pagina: 83Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 BB-0191-a-15-1-o 12 / 15 lees verder ►►►

Voedselweb 
 
Je ziet in de afbeelding een voedselweb met 
meerdere voedselketens.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2p 28 Organismen worden ingedeeld in consumenten, producenten en 
reducenten. 
 Komen deze groepen in een voedselweb voor? Kruis je antwoorden 

aan in de tabel. 
 

 komen wel voor in 
het voedselweb 

komen niet voor in 
het voedselweb 

consumenten   

producenten   

reducenten   

 
1p 29 Welk levenskenmerk stellen de pijlen in het voedselweb voor? 

A reageren op prikkels 
B voeden 
C voortplanting 
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Overgewicht 
 

1p 30 Als mensen met overgewicht flink afvallen, verandert ook hun risico op 
allerlei ziekten. 
Verandert het risico op hart- en vaatziekten bij deze mensen? 
A Ja, het risico neemt af. 
B Ja, het risico neemt toe. 
C Nee, het risico verandert niet. 
 

2p 31 Bas en Yvonne hadden overgewicht en zijn door een dieet flink 
afgevallen. In de tabel staan hun lichaamsgewichten voor en na hun dieet. 
 

 lichaamsgewicht 
 voor hun dieet na hun dieet 
Bas 150 kg 122 kg 

Yvonne 165 kg 134 kg 

 
 Maak met deze gegevens het staafdiagram af. 
 Benoem ook de verticale as.  
 

Legenda:

voor dieet 

na dieet 

Bas Yvonne
0

100

110

120

130

140

150

160

170

...........

 
 
 

Pagina: 85Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 BB-0191-a-15-1-o 14 / 15 lees verder ►►►

Pinksterbloem 
 

1p 32 De afgebeelde plant heet pinksterbloem.   

 

Een deel van deze plant is aangegeven met de letter P. 
In de tabel staan twee functies van plantendelen. 
 Kruis in de tabel aan of deel P die functies wel of niet heeft. 
 

 functie van deel P 
 wel niet 
het vervoeren van water naar de bladeren   

het bieden van stevigheid   

 
2p 33 Een ander deel is aangegeven met de letter Q. 

Over deel Q doet Roel drie uitspraken. 
 Kruis in de tabel van elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 
 

 juist onjuist 
De in deel Q opgeslagen reservestof is vooral glucose.   

Deel Q neemt mineralen op.   

Deel Q heeft als functie het dragen van de bladeren.   

 
1p 34 Hoe heet het proces in planten waarbij glucose gemaakt wordt? 

 
 ..................................................................................................................  
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Vlinders 
 
Je ziet een tekening van een vlinder en een tekening van twee 
verschillende typen antennen. 
 

 
 
 
determineertabel van vlinders 
 
1a De antennen zijn plat.  ...........................................................  ga naar 2 
1b De antennen zijn bol.  ............................................................  ga naar 3 
 
2a De vleugels bevatten één of meer “oogjes”.  ...........................  cleopatra 
2b De vleugels bevatten geen “oogjes”.  ................................  zomervlinder 
 
3a De voorvleugels hebben één kleur.  .......................................  ga naar 4 
3b De voorvleugels hebben meerdere kleuren.  ............................  atalanta 
 
4a De vleugels bevatten één of meer “oogjes”.  ..........................  koevinkje 
4b De vleugels bevatten geen “oogjes”.  .....................................  ga naar 5 
 
5a De aders op de vleugels zijn goed zichtbaar.  ..........  klein geaderd witje 
5b De voorvleugels hebben een zwarte vlek.  ..............................  koolwitje 
 

1p 35 Hoe heet de afgebeelde vlinder? 
A atalanta 
B cleopatra 
C klein geaderd witje 
D koevinkje 
E koolwitje 
F zomervlinder 
 

1p 36 Hoe heten de ademhalingsorganen van insecten zoals vlinders? 
A kieuwen 
B longen 
C tracheeën 
 

einde  

plat bol
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Examen VMBO-BB 

2014 
 
 
 

 biologie CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 
Achter dit examen is een erratum opgenomen.
 

Dit examen bestaat uit 36 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 40 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
woensdag 21 mei
13.30 - 15.00 uur

Naam kandidaat __________________________  
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Meerkeuzevragen 
 Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
 Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3. 

 
Tenzij anders vermeld, is er sprake van normale situaties en gezonde 
organismen. 
 
 

Bijen 

 
Bijen leven in grote groepen. Het zijn koudbloedige dieren. Dat betekent 
dat de lichaamstemperatuur van het dier ongeveer gelijk is aan de 
temperatuur van de omgeving. 
In de winter verhogen bijen hun lichaamstemperatuur. Dit doen ze door 
met hun vleugels te trillen. Door het trillen van de vleugels worden de 
bijen warmer. Zo voorkomen ze dat ze bevriezen. 
 

1p 1 Voor het trillen van de vleugels is energie nodig. Deze energie komt vrij bij 
de verbranding van glucose. Daarbij ontstaat ook warmte. 
 Vul in het schema van de verbranding de ontbrekende stoffen in. 
 
glucose + ……………….. → koolstofdioxide + ………….. + energie 
 

A 

B 

C 

D 



A 

B 

C 

D 

XB (2) (3)X 
X

A 

B 

C 

D 

 
(1) 
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1p 2 In het land Andorra zijn bijen actiever dan in Nederland. In de grafieken 
staan gegevens over de neerslag, de buitentemperatuur en het aantal 
zonuren per dag in Andorra.   
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 Wat was de gemiddelde buitentemperatuur in de maand juli? Gebruik 
hiervoor de gegevens uit de grafieken. 

 
 ..................................................................................................................  
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Watermunt 

 
Paul ziet langs een sloot een sterk 
geurende plant met paarse bloemen. 
De plant heeft de geur van pepermunt 
en heet watermunt.   
De plant heeft ook uitlopers. 
 

 
1p 3 Watermuntplanten hebben kenmerken van insecten-bestuivers. 

 Noteer zo’n kenmerk dat in de informatie wordt gegeven. 
 
 ..................................................................................................................  
 

1p 4 Hoe vindt de voortplanting bij watermuntplanten plaats? 
A alleen geslachtelijk 
B alleen ongeslachtelijk 
C geslachtelijk en ongeslachtelijk 
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2p 5 Je ziet een schematische tekening van een plantencel. 
De tekening is nog niet af.   
 Teken en benoem een ontbrekend deel. 

 
 
 

Verteren door de eeuwen heen 

 
Een paar eeuwen geleden kende men het menselijk 
lichaam nog maar nauwelijks. Sindsdien is er veel 
onderzoek aan het menselijk lichaam gedaan. Door 
deze onderzoeken weten we tegenwoordig goed hoe 
wij in elkaar zitten. 
 
 

 
1p 6 Op deze prent uit de zeventiende eeuw staan organen afgebeeld, 

waaronder die van de spijsvertering. 
Wat wordt met letter P aangegeven? 
A de darm 
B de lever 
C de maag 
 

1p 7 Een knedende beweging duwt de voedselbrij door het 
spijsverteringsstelsel. 
 Hoe heet deze knedende beweging? 
 
 ..................................................................................................................  
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Wat is het warm! 

 
Bram is met zijn ouders op vakantie aan het 
strand in Nederland. De zon schijnt en het is 
erg warm. Bram smeert zich in met 
zonnebrandcrème om zich tegen de zon te 
beschermen.   

 
1p 8 De huid bevat een stof die het lichaam tegen de zonnestraling beschermt. 

Welke stof is dit? 
A pigment 
B talg 
C vet 
D zweet 
 

1p 9 Bram krijgt een rode kleur van de warmte. 
Waardoor ontstaat deze rode kleur? 
A Bloedvaten in Brams huid worden nauwer en er stroomt meer bloed 

door. 
B Bloedvaten in Brams huid worden nauwer en er stroomt minder bloed 

door. 
C Bloedvaten in Brams huid worden wijder en er stroomt meer bloed 

door. 
D Bloedvaten in Brams huid worden wijder en er stroomt minder bloed 

door. 
 

1p 10 Hoewel het oppassen is in de zon, is zon op de huid ook belangrijk voor 
het maken van vitamine D. Uit onderzoek blijkt dat de zon minstens 
zonkracht 3 moet hebben voordat het lichaam vitamine D maakt. 
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De grafiek toont de zonkracht in Nederland in de loop van het jaar. 
 Noteer de namen van de maanden waarin ons lichaam met behulp van 

de zon vitamine D maakt.   

de maanden:  .............................................................................................  
 

1p 11 Na een aantal dagen voelt Bram zich niet zo lekker. Hij heeft griep en 
koorts. Door de werking van witte bloedcellen herstelt Bram van deze 
griep. 
In de tekening zijn drie verschillende typen bloeddeeltjes te zien. 

    

Welke letter geeft een witte bloedcel aan? 
A letter Q 
B letter R 
C letter S 
 

1p 12 De zieke Bram moet overgeven. 
Door welk deel van het verteringsstelsel gaat het voedsel van zijn maag 
naar zijn mond? 
A door zijn dikke darm 
B door zijn dunne darm 
C door zijn endeldarm 
D door zijn slokdarm   
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Een hond 

 
Een jonge vrouwtjeshond wordt tussen de zes en achttien maanden voor 
het eerst loops. Dit betekent dat ze vruchtbaar wordt. Een vrouwtjeshond 
kan twee keer per jaar loops worden. Zo’n periode duurt ongeveer drie 
weken. De ovulatie kan van dag negen tot en met dag twaalf 
plaatsvinden. Als tijdens deze dagen gepaard wordt, kan het vrouwtje 
zwanger worden. 
De bevruchting vindt bij de hond plaats in hetzelfde orgaan als bij de 
mens. 
Soms haalt men bij een hond de eierstokken en de baarmoeder weg. Dit 
heet castratie. 
 

1p 13 In welk orgaan van een vrouwtjeshond vindt bevruchting van een eicel 
plaats? 
A in de baarmoeder 
B in de vagina 
C in een eierstok 
D in een eileider 
 

1p 14 Bij vrouwtjeshonden wordt vaak gekozen voor castratie, in plaats van 
sterilisatie zoals bij de mens wel gebruikelijk is. 
Wat gebeurt er bij sterilisatie? 
A het doorknippen van eierstokken 
B het doorknippen van eileiders 
C het doorknippen van urineleiders 
 

1p 15 In de eierstokken rijpen eicellen. 
 Noteer een andere functie van de eierstokken. 
 
 ..................................................................................................................  
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1p 16 De afbeelding toont de geslachtsorganen van een vrouwtjeshond.   

 

Na een paring raakt een eicel bevrucht. 
Waar nestelt een embryo zich in? 
A in de baarmoeder 
B in de vagina 
C in een eierstok 
D in een eileider 
 

1p 17 Zaadcellen leven maximaal drie dagen. Een rijpe eicel moet na de 
ovulatie binnen 24 uur bevrucht worden.   
Hieronder zie je in een tijdbalk de drie weken die een vrouwtje loops is. 
 Kruis de dagen aan waarop geslachtsgemeenschap tot bevruchting 

kan leiden. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
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1p 18 Een hond wordt op 9 januari 2014 bevrucht.   
Haar zwangerschap duurt 63 dagen.  

 

In de kalender zie je de weeknummers boven de dagen van de week. 
 Omcirkel het nummer van de week waarin het vrouwtje bevalt. 
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Reflex 

 
Michiel fietst. Hij ziet een zwart stipje aankomen. Hij sluit zijn ogen 
voordat hij er erg in heeft. Hij voelt iets tegen zijn gesloten oog aankomen. 
“Hé, een vlieg”, denkt hij.   

 

 
1p 19 Welke van de volgende handelingen is een reflex? 

A het denken van: “Hé, een vlieg” 
B het sluiten van de ogen 
C het voelen van de vlieg 
D het zien van een zwart stipje 
 

1p 20 Waar in het centraal zenuwstelsel wordt hij zich bewust van de vlieg? 
A in zijn grote hersenen 
B in zijn hersenstam 
C in zijn kleine hersenen 
 

1p 21 Michiels ooglid beschermt zijn oog tegen uitdroging. 
 Noteer nog een deel waardoor het oog niet uitdroogt. 
 
 ..................................................................................................................  
 

1p 22 Je ziet een afbeelding van onder andere 
het oog.   
Welk deel geeft de iris aan? 
A deel Q 
B deel R 
C deel S 
D deel T 
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Wolven in Europa 

 
De wolvenpopulatie in Duitsland breidt zich snel uit. 
Er zijn daar 100 tot 120 wolven. 
Dat is het dubbele van het aantal wolven in 2010. 
Wolven kunnen in Duitsland vrij eenvoudig aan voedsel komen. 
Wolven eten reeën, herten en wilde zwijnen en die zijn er genoeg. 
Reeën, herten, konijnen en wormen zijn planteneters. 
Wilde zwijnen voeden zich met planten en met wormen en jonge konijnen. 
 

1p 23 Welk type kiezen heeft een wolf?   

 

A kiezen A 
B kiezen B 
C kiezen C 
 

2p 24 Maak met behulp van bovenstaande informatie een voedselketen met vier 
organismen. 
 
 ..........................    ....................    .....................   ...........................  
 

1p 25 De wolf is een vleeseter. Vlees bevat veel eiwitten. 
Welk sap helpt bij de vertering van eiwitten? 
A gal 
B maagsap 
C speeksel 
 

2p 26 Eiwitten worden door het lichaam gebruikt als bouwstof en brandstof. 
 Kruis aan welke voedingsstoffen ook als brandstof gebruikt worden en 

welke niet. 
 
 wel niet
koolhydraten   
mineralen   
vetten   
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Muggen in Nederland 

 
Veel mensen vinden muggen vervelend. Dat komt 
doordat van sommige soorten muggen de 
vrouwtjes bloed nodig hebben voor het aanmaken 
van de eitjes. Dit bloed zuigen ze onder andere bij 
mensen.    

Determineertabel muggen 
 
1 a Het achterlijf is kleiner dan 1 cm  ----------------------------  ga naar 2 
 b Het achterlijf is groter dan 1 cm  -----------------------------  ga naar 4 

2 a Het achterlijf heeft één kleur  ---------------------------------  dansmug 
 b Het achterlijf heeft meerdere kleuren  ----------------------  ga naar 3 

3 a De poten hebben strepen  -------------------------------------  tijgermug 
 b De poten hebben één kleur  ----------------------------------  steekmug 

4 a Het achterlijf is zwart  -------------------------------------------  steltmug 
 b Het achterlijf is licht gekleurd  ---------------------------  langpootmug 
 

1p 27 Welke mug is afgebeeld in de informatie? Gebruik de determineertabel. 
A dansmug 
B tijgermug 
C steekmug 
D steltmug 
E langpootmug 
 

2p 28 Bij het zoeken van een geschikte plek om bloed te zuigen gaan muggen 
af op de lichaamswarmte en de lichaamsgeur. Als het vrouwtje een goede 
plek heeft gevonden, boort ze een gaatje in de huid en spuit er een beetje 
speeksel in. Hierna zuigt ze het bloed op. 
Het speeksel van de mug stopt de werking van de bloedplaatjes. 
 Wat is het voordeel hiervan voor de muggen? Leg je antwoord uit. 
 
voordeel:  ...................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
uitleg: .........................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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1p 29 Planten maken nectar om insecten, zoals de mug, te lokken. 
Waarvoor lokken planten insecten? 
A alleen voor het overbrengen van mannelijke geslachtscellen 
B alleen voor het overbrengen van vrouwelijke geslachtscellen 
C voor het overbrengen van vrouwelijke en mannelijke geslachtscellen 
 
 

De wollige beerrups 

 
Bij de poolcirkel groeien poolwilgen. Deze wilgen 
hebben slechts een paar weken per jaar bladeren. 
De wollige beerrupsen leven van deze bladeren. 
Tijdens deze weken groeit de rups onvoldoende om 
zich te verpoppen. Na 14 jaar is de wollige 
beerrrups wel groot genoeg om te verpoppen. 
 

1p 30 Door welk proces in de bladeren van poolwilgen ontstaat voedsel voor de 
rupsen?   
A fotosynthese 
B verbranding 
C vertering 
 

1p 31 Als de bladeren na de lange winter aan poolwilgen verschijnen, komen bij 
de rupsen allerlei levensverschijnselen weer op gang, waaronder de 
ademhaling. 
Hoe nemen rupsen zuurstof op? 
A met de huid 
B met de kieuwen 
C met de longen 
D met de tracheeën 
 

1p 32 Noteer naast ademhaling nog twee andere levenskenmerken van rupsen. 
 
levenskenmerk:  .........................................................................................  
 
levenskenmerk:  .........................................................................................  
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De ziekte van Crohn 

 
De ziekte van Crohn is een ontsteking van het 
maag- en darmstelsel. De ontsteking veroorzaakt 
allerlei klachten, zoals vermoeidheid. 
Die vermoeidheid wordt vooral veroorzaakt 
doordat het lichaam te weinig voedingsstoffen in 
het bloed opneemt.   
 

 
1p 33 Welk lichaamsdeel neemt de meeste voedingsstoffen op in het bloed? 

A deel Q 
B deel R 
C deel S 
D deel T 
 

1p 34 Een andere klacht bij de ziekte van Crohn is diarree. Bij diarree is de 
voedselbrij onvoldoende ingedikt. 
Welk deel van het spijsverteringsstelsel heeft als functie het indikken van 
de voedselbrij? 
A dikke darm 
B endeldarm 
C twaalfvingerige darm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
 

Pagina: 102Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 BB-0191-a-14-1-o 16 / 16 lees verder ►►►

Hartoperatie vermindert hoofdpijn 

 
1p 35 Ongeveer twee derde van de 

migrainepatiënten heeft een shunt. 
Een shunt is een opening tussen de 
linker- en rechterboezem van het 
hart. 
Een operatie om deze opening te 
sluiten kan tot minder hoofdpijn 
leiden.   
Tussen welke twee delen kan zich bij 
een migrainepatiënt een shunt 
bevinden? 
A de delen Q en R 
B de delen Q en S 
C de delen R en T 
D de delen S en T  
 
 
 

1p 36 Pijnstillers kunnen helpen tegen hoofdpijn. Pijnstillers worden via het 
verteringsstelsel opgenomen in het bloed. Via bloedvat P komen de 
pijnstillende stoffen dan in de hersenen terecht. 

 

Hoe heet bloedvat P?   
A hersenader 
B hersenslagader 
C kransader 
D kransslagader  
 

einde  
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erratumblad 2014-1 
 

biologie CSE BB 
 
Centraal examen vmbo  
 
Tijdvak 1 
 
Opgaven 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo, 
 
Bij het centraal examen biologie BB vmbo op woensdag 21 mei, aanvang 13.30 uur, 
moeten de kandidaten de volgende mededeling ontvangen. Deze mededeling moet bij 
het begin van de zitting worden voorgelezen en/of aan de kandidaten worden uitgereikt. 
 
 
Op pagina 6 moet vraag 10 worden overgeslagen. 
 
 
 
Het College voor Examens 
Namens deze, de voorzitter, 
 
 
 
drs. H.W. Laan 
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Examen VMBO-BB 

2013 
 
 
 

 biologie CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 
Achter dit examen is een erratum opgenomen.

Dit examen bestaat uit 35 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 44 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
donderdag 23 mei
13.30 - 15.00 uur

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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Meerkeuzevragen 
 Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
 Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3. 

 
 
Tenzij anders vermeld, is er sprake van normale situaties en gezonde 
organismen. 
 
 

Verschillende cellen 
 

2p 1 Organismen worden ingedeeld in groepen: 

 bacteriën, dieren, planten en schimmels. 

Je ziet in de tabel twee cellen. 
 Kruis aan bij welke groep elke cel hoort.   
 

 bacteriën  dieren planten schimmels 

 

    

 

    

 
 

Nieuw leven 
 

2p 2 Een eicel wordt bevrucht door een mannelijke geslachtscel. Bij planten en 
bij dieren groeit uit een bevruchte eicel een nieuw organisme. 
 Hoe heet een mannelijke geslachtscel bij dieren? 
 En hoe heet een mannelijke geslachtscel bij planten? 
 
Bij dieren: ..................................................................................................  
 
Bij planten: .................................................................................................  

A 
B 
C 
D 



A 
B 
C 
D

XB(2) (3)X
X

A 
B 
C 
D 

 (1) 
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januari februari maart
week 52 1 2 3 4 5  5 6 7 8 9 9 10 11 12 13
m  2 9 16 23 30   6 13 20 27 5 12 19 26
d  3 10 17 24 31   7 14 21 28 6 13 20 27
w  4 11 18 25   1 8 15 22 29 7 14 21 28
d  5 12 19 26   2 9 16 23  1 8 15 22 29
v  6 13 20 27   3 10 17 24  2 9 16 23 30
z  7 14 21 28   4 11 18 25  3 10 17 24 31
z 1 8 15 22 29   5 12 19 26  4 11 18 25

april mei juni
week 13 14 15 16 17 18  18 19 20 21 22 22 23 24 25 26
m  2 9 16 23 30   7 14 21 28 4 11 18 25
d  3 10 17 24   1 8 15 22 29 5 12 19 26
w  4 11 18 25   2 9 16 23 30 6 13 20 27
d  5 12 19 26   3 10 17 24 31 7 14 21 28
v  6 13 20 27   4 11 18 25  1 8 15 22 29
z  7 14 21 28   5 12 19 26  2 9 16 23 30
z 1 8 15 22 29   6 13 20 27   3 10 17 24  

juli augustus september
week 26 27 28 29 30 31  31 32 33 34 35 35 36 37 38 39
m  2 9 16 23 30   6 13 20 27 3 10 17 24
d  3 10 17 24 31   7 14 21 28 4 11 18 25
w  4 11 18 25   1 8 15 22 29 5 12 19 26
d  5 12 19 26   2 9 16 23 30 6 13 20 27
v  6 13 20 27   3 10 17 24 31 7 14 21 28
z  7 14 21 28   4 11 18 25  1 8 15 22 29
z 1 8 15 22 29   5 12 19 26   2 9 16 23 30

oktober november december
week 40 41 42 43 44   44 45 46 47 48 48 49 50 51 52 1
m 1 8 15 22 29    5 12 19 26 3 10 17 24 31
d 2 9 16 23 30    6 13 20 27 4 11 18 25
w 3 10 17 24 31    7 14 21 28 5 12 19 26
d 4 11 18 25    1 8 15 22 29   6 13 20 27
v 5 12 19 26    2 9 16 23 30 7 14 21 28
z 6 13 20 27    3 10 17 24  1 8 15 22 29
z 7 14 21 28    4 11 18 25  2 9 16 23 30    
 

1p 3 Ingrid is zwanger. 
Om de 28 dagen werd Ingrid ongesteld. 
Op 11 mei had Ingrid de eerste dag van haar laatste menstruatie. 
Op een dag daarna was de bevruchting waardoor zij in verwachting 
raakte. 
Op welke datum was die bevruchting? 
A 12 mei 
B 19 mei 
C 26 mei 
 

1p 4 Een zwangerschap duurt bij mensen 38 weken, gerekend vanaf de 
bevruchting. 
Ongeveer twee weken na de bevruchting dacht Loes voor het eerst dat ze 
misschien in verwachting was. Ze zei: “Ik ben overtijd.” 
Wat is een aanwijzing dat een vrouw zwanger is? 
A Ze verliest menstruatiebloed. 
B Ze is niet ongesteld geworden. 
C Ze voelt geen beweging in haar baarmoeder. 
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1p 5 De zinnen in de tabel gaan over het begin van een zwangerschap. 
 
1 De eicel wordt bevrucht in de eileider. 
2 Het embryo nestelt zich in het baarmoederslijmvlies. 
3 Bij de ovulatie komt een eicel vrij. 
4 Er vormt zich een placenta (moederkoek). 

 
De zinnen in de tabel staan niet in de juiste volgorde. 
Wat is de juiste volgorde? 
A 1 - 2 - 3 - 4 
B 1 - 2 - 4 - 3 
C 1 - 4 - 3 - 2 
D 3 - 1 - 2 - 4 
E 3 - 1 - 4 - 2 
F 3 - 2 - 4 - 1 
 

1p 6 Bij de geboorte kwam het hoofdje als eerste naar buiten. 
Vader Bart schrok van de vorm van het hoofdje van Jalien. 
De verpleegkundige stelde hem gerust: “De schedel van de baby kan door 
de geboorte een beetje vervormen. Dat verdwijnt vanzelf na een paar 
dagen.” 
 Tot welk orgaanstelsel behoort de schedel? 
 
 ..................................................................................................................  
 

2p 7 Na de geboorte van Jalien knipte vader Bart de navelstreng door. 
Na enige tijd had Ingrid opnieuw weeën en volgde de nageboorte. 

 

 Kruis de drie delen aan die bij de nageboorte afgevoerd worden.   

 
baarmoeder  
embryo  
(deel van de) navelstreng  
placenta  
vruchtvliezen  
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1p 8 Vlak na de geboorte schrok Jalien. Ze spreidde haar armpjes wijd uit en 
opende haar handjes. Dit is een onbewuste reactie.    

 

 Hoe heet zo´n onbewuste reactie? 
 
 ..................................................................................................................  
 

1p 9 De toestand van een baby wordt na de geboorte in een cijfer uitgedrukt. 
Een dokter kijkt naar verschillende karakteristieken van een baby en geeft 
elk 0, 1 of 2 punten. Die punten worden opgeteld. 
Een puntentotaal van 7 of hoger is normaal. 
In de tabel staat aangegeven hoe dit gedaan wordt. 

 

 
Een levenskenmerk waarop wordt gelet met deze test is ademhaling. 
 Noteer een ander levenskenmerk waarop wordt gelet met deze test. 
 
 ..................................................................................................................  
 

1p 10 De dokter onderzoekt Jalien direct na de geboorte. Zij ziet een baby die: 
 een geheel roze huid heeft 
 een goede spierspanning heeft 
 onregelmatig ademt 
 een hartfrequentie heeft van 90 slagen per minuut 
 huilt. 
Welk cijfer geeft zij Jalien volgens de tabel? 
A   7 
B   8 
C   9 
D  10 

Karakteristieken 0 punten 1 punt 2 punten 
kleur lichaam blauw of bleek armen roze en  

benen blauw 
geheel roze 

ademhaling geen onregelmatig goed 
aantal hartslagen geen minder dan 100 per 

minuut 
meer dan 100 per 
minuut 

spierspanning slap matig goed 
reactie op prikkels geen enige beweging huilen 
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1p 11 Na het doorknippen van de navelstreng blijft hiervan een stukje aan Jalien 
vastzitten. Dit stukje navelstreng droogt in. Na ongeveer zes dagen laat 
het los van de buik. Dat plekje op de buik heet de navel. Bij Jalien werd 
de navel rood en ging stinken. Ze had een navelinfectie die veroorzaakt 
was door bacteriën. 
Welke bloeddeeltjes bestrijden die bacteriën? 
A bloedplaatjes 
B rode bloedcellen 
C witte bloedcellen 
 
 

Organen en orgaanstelsels 
 

1p 12 In de afbeelding zijn vier organen met een letter aangegeven. 

   

Hoe heten deze organen? 

Q R S 
A lever darm nier 
B lever maag blaas 
C lever maag nier 
D maag lever blaas  
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Melk 
 

1p 13 De eerste vijf maanden kreeg Jalien borstvoeding, daarna flesvoeding. 
Je ziet een deel van een etiket van flesvoeding. 

Voedingswaarde per 100 mL 
(100 mL bevat 14,6 g poeder) 

energie 
eiwitten 
koolhydraten 
vetten 
voedingsvezel 
natrium 
calcium 

 285  kJ 
 1,4 g 
 6,6 g 
 3,0 g 
 2,0 g 
 21 mg 
 61 mg 

 

 
Bevat deze flesvoeding brandstoffen? 
En bevat deze flesvoeding bouwstoffen? 
A alleen bouwstoffen 
B alleen brandstoffen 
C zowel bouwstoffen als brandstoffen 
 

1p 14 Een deel van de stoffen in de flesvoeding moet verteerd worden. 
Daarna worden de voedingsstoffen in het bloed opgenomen. 
 Eén bestanddeel in de flesvoeding is onverteerbaar en wordt niet 

opgenomen in het bloed. Noteer dit bestanddeel. 
 
 ..................................................................................................................  
 

1p 15 Moeder Loes maakt met poeder en water een halve liter (= 500 mL) van 
deze flesvoeding. 
Hoeveel gram poeder moet ze dan gebruiken? 
A     7,3 gram 
B   50    gram 
C   73    gram 
D 100    gram 
 

1p 16 Jalien maakt, net als ieder mens, deel uit van een voedselkringloop. 
Is Jalien een consument, een producent of een reducent? 
A consument 
B producent 
C reducent 
 

Pagina: 112Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 BB-0191-a-13-1-o 8 / 17 lees verder ►►►

 
Voedingsstoffen uit deze flesvoeding worden 
opgenomen in het bloed. 
Het hart pompt die stoffen door het lichaam. 
Je ziet een deel van de bloedsomloop. 
 

 
 

1p 17 Welk bloedvat is aangegeven met letter S? 
A aorta 
B holle ader 
C longader 
D poortader 
 

1p 18 Welk bloedvat maakt deel uit van de kleine bloedsomloop? 
A bloedvat Q 
B bloedvat R 
C bloedvat S 
D bloedvat T 
 

1p 19 Welk deel van het hart pompt bloed naar bloedvat R? 
A linkerboezem 
B linkerkamer 
C rechterboezem 
D rechterkamer 
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Kindergebit 
 
Jalien kreeg de eerste delen van haar gebit 
toen ze zes maanden oud was. Het waren delen 
in haar onderkaak.   

 
 

1p 20 Welke delen kreeg Jalien volgens de foto als eerste? 
A hoektanden 
B knipkiezen 
C knobbelkiezen 
D plooikiezen 
E snijtanden 
 

1p 21 Het gebit wordt gepoetst met tandpasta met fluor. De buitenste laag van 
het gebit wordt daardoor harder. Zo worden de tanden en kiezen 
beschermd tegen bederf. 
 Hoe heet de buitenste laag van tanden en kiezen? 
 
 ..................................................................................................................  
 

2p 22 In de mond van Jalien maken klieren speeksel. 
 Noteer twee andere typen klieren die een verteringssap produceren. 
 
1  ...............................................................................................................  
 
2  ...............................................................................................................  
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Het consultatiebureau 
 

1p 23 Op het consultatiebureau is tot Jaliens eerste verjaardag regelmatig haar 
gewicht gemeten. De resultaten staan in het diagram. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

tijd (...1...)

gewicht
(kg)

 

Wat moet onder het diagram op plaats (…1...) staan?   
A weken 
B maanden 
C jaren 
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1p 24 In haar eerste levensjaar krijgt Jalien op het consultatiebureau 
verschillende inentingen.   

 

Hierbij wordt met een naald door verschillende lagen van de huid geprikt. 
Hoe heet de buitenste laag van de huid? 
A lederhuid 
B onderhuids bindweefsel 
C opperhuid 
 

1p 25 Na de inenting komt er een beetje bloed naar buiten. Al snel stolt het 
bloed en stopt het bloeden.   
Je ziet drie verschillende bloeddeeltjes. 

 

Welk type bloeddeeltje heeft als functie het laten stollen van het bloed? 
A bloeddeeltje Q 
B bloeddeeltje R 
C bloeddeeltje S 
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Ogen en oren 
 
Je ziet op de foto dat Jalien het 
niet leuk vond om geprikt te 
worden.    

 
1p 26 Traanvocht wordt gemaakt door traanklieren. 

Welk deel in de afbeelding geeft een traanklier aan?   

 

A deel Q 
B deel R 
C deel S 
 

1p 27 Jalien moet weer lachen als ze opa Frans ziet. 
In welk deel van Jaliens ogen wordt licht omgezet in impulsen die naar de 
hersenen gaan? 
A in het harde oogvlies 
B in het hoornvlies 
C in het netvlies 
D in het vaatvlies 
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1p 28 Jalien hoort niet zo goed meer. Bij het schoonmaken van haar 
gehoorgang met een wattenstaafje is namelijk oorsmeer tegen een vlies 
geduwd. 
Letter P geeft dit deel aan. 

P  

 Hoe heet deel P?   
 
 ..................................................................................................................  
 

1p 29 In welk deel van het gehoororgaan bevinden zich de gehoorzintuigcellen? 
A in de gehoorbeentjes 
B in de gehoorzenuw 
C in de oorschelp  
D in het slakkenhuis 
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De ooievaar 
 
De raamversiering van de afbeelding 
betekent dat daar een baby is geboren. Het 
lijkt alsof een ooievaar door een raam naar 
binnen is gevlogen en daar een baby 
gebracht heeft.   

 
2p 30 Het Centraal Bureau voor de Statistiek houdt al jaren bij hoeveel jongens 

en meisjes in Nederland worden geboren. 
De tabel toont deze geboortecijfers. 
 
aantal geboorten per jaar (x1000)   

 1980 1990 2000 2010 
jongens 92 101 105 94 
meisjes 88   96 101 90 

 
 Maak met de gegevens het staafdiagram af. 
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1p 31 Je ziet drie afbeeldingen van dieren in Nederland.   
 

 
ooievaar karper adder 

 
Welke twee dieren hebben hetzelfde type ademhalingsorganen? 
A de karper en de adder 
B de ooievaar en de adder 
C de ooievaar en de karper 
 

2p 32 De ooievaar heeft een lange snavel waarmee hij goed kikkers en mollen 
kan vangen. 
De afgebeelde vogel heet vliegenvanger. 

    

De naam vliegenvanger is goed gekozen, want hij vangt veel vliegen. 
 Aan welk lichaamsdeel zie je dat deze vliegenvanger een insecteneter 

is? Leg je antwoord uit. 
 
Je ziet dat aan: ..........................................................................................  
 
want: ..........................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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2p 33 Ooievaars kunnen een mol vastgrijpen en doorslikken. Dat is niet zonder 
gevaar. De slokdarm kan door de scherpe graafklauwen van de mol 
beschadigd worden. 
Een mol graaft met die klauwen door de grond en vangt regenwormen als 
voedsel. Regenwormen eten veel resten van planten, zoals bladeren.   

 

Met de vier organismen uit de tekst kan een voedselketen van vier 
schakels gevormd worden.  
 Schrijf deze voedselketen op. 
 
 
 
 
 

Groeien als kool 
 

2p 34 Jalien groeit als kool. 
Koolplanten maken glucose bij de fotosynthese. 
Deze fotosynthese vindt plaats in de bladeren.   

 
Een blad neemt een gas op dat nodig is voor de fotosynthese.  
Bij de fotosynthese wordt ook een gas gemaakt dat door het blad wordt 
afgegeven. 
 Hoe heet het gas dat wordt opgenomen? En hoe heet het gas dat 

wordt afgegeven? 
 
Het opgenomen gas heet:  .........................................................................  
 
Het afgegeven gas heet:  ...........................................................................  
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Niet in verwachting 
 

2p 35 Drie manieren om zwangerschap te voorkomen zijn: 
 gebruik van “de pil”; 
 gebruik van condooms; 
 sterilisatie van de man. 
De werking van deze drie manieren is niet dezelfde. 
 Kruis in de tabel de werking van elke manier aan. 
 

 Er komt geen eicel 
in een eileider. 

Er komt geen zaadcel 
in een eileider. 

gebruik van “de pil”   
gebruik van condooms   
sterilisatie van de man   

 
 

einde  
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erratumblad 2013-1 
 

biologie CSE BB 
 
Centraal examen vmbo  
 
Tijdvak 1 
 
Opgaven 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo, 
 
Bij het centraal examen biologie BB vmbo op donderdag 23 mei, aanvang 13.30 uur 
moeten de kandidaten de volgende mededeling ontvangen. Deze mededeling moet bij 
het begin van de zitting worden voorgelezen en/of aan de kandidaten worden uitgereikt. 
 
Op pagina 6, bij vraag 12 moet de zin  
 
In de afbeelding zijn vier organen met een letter aangegeven. 
 
vervangen worden door: 
 
In de afbeelding zijn drie organen met een letter aangegeven. 
 
 
Het College voor Examens 
Namens deze, de voorzitter, 
 
 
 
drs. H.W. Laan 
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erratumblad 2013-1 
 

biologie CSE BB 
 
Centraal examen vmbo  
 
Tijdvak 1 
 
Opgaven 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo, 
 
Bij het centraal examen biologie BB vmbo op donderdag 23 mei, aanvang 13.30 uur 
moeten de kandidaten de volgende mededeling ontvangen. Deze mededeling moet bij 
het begin van de zitting worden voorgelezen en/of aan de kandidaten worden uitgereikt. 
 
Op pagina 6, bij vraag 12 moet de zin  
 
In de afbeelding zijn vier organen met een letter aangegeven. 
 
vervangen worden door: 
 
In de afbeelding zijn drie organen met een letter aangegeven. 
 
 
Het College voor Examens 
Namens deze, de voorzitter, 
 
 
 
drs. H.W. Laan 
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Examen VMBO-BB 

2012 
 
 
 

 biologie CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 
 

Dit examen bestaat uit 38 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 39 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
woensdag 23 mei
13.30 - 15.00 uur

Naam kandidaat  _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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Meerkeuzevragen 
 Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
 Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3. 
 

 
Tenzij anders vermeld, is er sprake van normale situaties en gezonde 
organismen. 
 
 

Vegetarische schnitzel 

 
 
Een vegetariër is iemand die geen vlees of vis eet. 
In de winkels zijn steeds meer producten te koop die geschikt zijn als 
vleesvervanger. 
Zo bestaat er vegetarische schnitzel, die gemaakt wordt van planten. 
 
In de afbeelding is een etiket op de verpakking van vegetarische schnitzel 
weergegeven. 

vegetarische schnitzel  
(per 100 gram) 

energie         1142    kJ 
eiwit            15,5 gram 
koolhydraten     14,4 gram 
vet                  17,0 gram 
voedingsvezel       1,0 gram 
ijzer              2,1 mg 
calcium    120,0 mg 

ingrediënten (o.a.): olijfolie, 
aardappelzetmeel, soja-eiwit. 

 
 

1p 1 Vegetarische schnitzel bevat mineralen. 
Welke twee mineralen bevat vegetarische schnitzel? 
A calcium en ijzer 
B calcium en voedingsvezel 
C ijzer en voedingsvezel 
 

1p 2 Uit welk ingrediënt is het vet van vegetarische schnitzel afkomstig? 
A uit de olijfolie 
B uit het aardappelzetmeel 
C uit het soja-eiwit 

A 

B 

C 

D 



A 

B 

C 

D

XB (2) (3)X
X

A 

B 

C 

D 

 (1) 
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1p 3 Een deel van de stoffen uit de vegetarische schnitzel moet eerst worden 
verteerd. Daarna kunnen de verteerde stoffen in het bloed worden opgenomen. 
Stoffen uit de vegetarische schnitzel zijn: eiwitten en vetten. 
Welke van deze stoffen moeten eerst worden verteerd voordat ze in het bloed 
worden opgenomen? 
A alleen eiwitten 
B alleen vetten 
C zowel eiwitten als vetten 
 

1p 4 In welk deel van de darmen worden de meeste verteerde voedingsstoffen in het 
bloed opgenomen? 
A in de dikke darm 
B in de dunne darm 
C in de slokdarm 
 
 

Orgaanstelsels van een vogel 

 
1p 5 In het lichaam van een vogel zijn verschillende orgaanstelsels aanwezig. 

In de afbeelding zijn delen hiervan weergegeven.   
 

 
 
Drie orgaanstelsels zijn: het bottenstelsel, het verteringsstelsel en het 
zenuwstelsel. 
Welke twee orgaanstelsels zijn hierboven te zien? 
A het bottenstelsel en het verteringsstelsel 
B het bottenstelsel en het zenuwstelsel 
C het verteringsstelsel en het zenuwstelsel 
 
 

Pagina: 127Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 BB-0191-a-12-1-o 4 lees verder ►►►

De huid 

 
1p 6 In de huid komen onder andere bloedvaten en talgklieren voor. 

Welke spelen een rol bij de regeling van de lichaamstemperatuur? 
A alleen de bloedvaten 
B alleen de talgklieren 
C zowel de bloedvaten als de talgklieren 
 

1p 7 Tijdens de puberteit krijgen jongeren soms last van jeugdpuistjes. 
Sommige talgklieren zijn dan verstopt geraakt. 
In de afbeelding is een verstopte talgklier te zien. 
De verstopping zit in de buitenste laag van de opperhuid. 
Deze huidlaag is aangegeven met letter P.   
 

 
 
 Hoe heet de buitenste laag van de opperhuid waar de verstopping zich 

bevindt? 
 
 ............................................................................................................................  
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Het oog 

 
1p 8 De afbeelding geeft een oog van een mens weer.   

 

 
 
Op welke plaats wordt traanvocht gemaakt? 
A op plaats P 
B op plaats Q 
C op plaats R 
 

1p 9 Als we over een oog praten, hebben we het dan over een cel, een orgaan of een 
weefsel? 
A over een cel 
B over een orgaan 
C over een weefsel 
 

1p 10 Door gebrek aan vitamine A in het voedsel kan nachtblindheid ontstaan. 
Bij nachtblindheid werken sommige zintuigcellen in het oog niet goed. 
Op welke plaats in het oog bevinden deze zintuigcellen zich? 
A in het hoornvlies 
B in het netvlies 
C in het vaatvlies 
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De dingo 

 
 
Dingo’s zijn honden die in Australië in het wild leven. 
Ze kunnen ongeveer 20 kg zwaar worden. 
Dingo’s leven meestal in groepen. 
Zo’n groep dingo’s jaagt samen op andere dieren.  
Zo kunnen ze bijvoorbeeld gemakkelijk een kleine kangoeroe vangen. 
Hieronder zie je een foto van een dingo. 
Ook is een schedel van een dingo te zien.   
 

 
 
 

1p 11 Is de dingo een consument, een producent of een reducent? 
A een consument 
B een producent 
C een reducent 
 

1p 12 Welk type kiezen heeft de dingo? 
A knipkiezen 
B knobbelkiezen 
C plooikiezen 
 
 
Als een dingo gerend heeft, hijgt hij met de tong uit de bek. 
Dit hijgen is een vorm van ademhalen. 
 
 

1p 13 Geef de naam van de ademhalingsorganen van een dingo. 
 
 ............................................................................................................................  
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2p 14 Ademhalen is een levenskenmerk. 
 Schrijf twee andere levenskenmerken op van een dingo. 
 
1  .........................................................................................................................  
 
2  .........................................................................................................................  
 

1p 15 In een boek staat: 
 

Soms hebben boeren in Australië last van dingo’s. 
Bijvoorbeeld als een schaap, dat rustig gras eet, wordt aangevallen. 
Als een groep dingo’s een schaap grijpt, is er al gauw weinig van zo’n dier 
over. 

 
Welke voedselketen wordt hier beschreven? 
A dingo  schaap  gras 
B gras  dingo  schaap 
C gras  schaap  dingo 
 
 

Schijf van Vijf 

 
1p 16 Emke eet twee bruine bolletjes met boter en rookvlees. 

Ook drinkt zij een glas thee.   
 

 
 
Uit welk vak van de Schijf van Vijf ontbreekt er iets bij deze maaltijd? 
A uit het vak brood, granen en aardappelen 
B uit het vak dranken 
C uit het vak groente en fruit 
D uit het vak vetten en oliën 
E uit het vak zuivel, vlees en vis 
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De lever 

 
1p 17 In de afbeelding zijn schematisch enkele organen getekend.   

 

 
 
Welke letter geeft de lever aan? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
 

1p 18 Als de lever niet goed werkt, kan een kunstlever soms hulp bieden. 
Een kunstlever is een apparaat dat het bloed van een patiënt zuivert. 
Wat moet een kunstlever uit het bloed verwijderen? 
A alleen afvalstoffen 
B alleen onverteerde voedselresten 
C zowel afvalstoffen als onverteerde voedselresten 
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Het oor 

 
1p 19 Het oor bestaat uit verschillende delen.   

In de afbeelding is één van die delen met de letter P aangegeven. 
 

P

 
 
Hoe heet deel P? 
A de buis van Eustachius 
B het evenwichtsorgaan 
C het slakkenhuis 
 

1p 20 De delen van het oor hebben verschillende taken. 
Welk deel van het oor geeft impulsen door? 
A de gehoorgang 
B de gehoorzenuw 
C een gehoorbeentje 
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Syfilis 

 
Syfilis is een ernstige soa (seksueel overdraagbare aandoening).  
Als je er op tijd bij bent, is het goed te genezen.  
De ziekte wordt veroorzaakt door een bacterie. 
Bij een vrouw met syfilis begint de infectie in de vagina.  
 
 
Een infectie met syfilis kan via de placenta worden overgedragen op het 
ongeboren kind.  
De infectie wordt niet overgedragen op het moment dat een eicel met een 
zaadcel samensmelt. 
 
In de afbeelding zijn enkele delen van het vrouwelijk onderlichaam aangegeven 
met een letter.   
 

 
 
 

1p 21 Met welke letter wordt het orgaan aangegeven waar een eicel met een zaadcel 
samensmelt? 
A met letter P 
B met letter Q 
C met letter R 
 

1p 22 Met welke letter is het orgaan aangegeven waar bij een vrouw de infectie met 
syfilis begint? 
A met letter X 
B met letter Y 
C met letter Z 
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1p 23 Als syfilis niet bestreden wordt, verspreidt de bacterie zich in het bloed. 
Bij iemand wordt bloed afgenomen.  
Het bloedplasma wordt onderzocht op syfilis.  
In de afbeelding is te zien hoe het buisje met bloed eruit ziet nadat het is 
behandeld.  
Drie delen van het bloed zijn aangegeven met een letter. Het doorzichtige deel 
met letter P, het witte deel met letter Q en het rode deel met letter R.   
 

 
 
Welke letter geeft het deel van het bloed aan dat onderzocht wordt op syfilis? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
 

1p 24 Noem een voorbehoedmiddel waarmee syfilis voorkomen kan worden. 
 
 ............................................................................................................................  
 
 
 

P 

Q 

R 
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Een bacteriesoort 

 
1p 25 Bacteriën zijn in te delen op basis van hun vorm. 

De onderstaande tabel kun je gebruiken om een bacterie in te delen. 
 
1 a de bacterie heeft de vorm van een staaf  ------------------------  bacil 
1 b de bacterie heeft de vorm van een bol  ------------------------------  2 
 
2 a er zitten steeds maar twee bacteriën aan elkaar  ---------  diplokok 
2 b er zitten steeds meer dan twee bacteriën aan elkaar  -------------  3 
 
3 a de bacteriën vormen een kluitje  -------------------------   stafylokok 
3 b de bacteriën vormen een ketting  ------------------------   streptokok 
 
In de onderstaande afbeelding is een bacteriesoort weergegeven. 
 

 
 
Waar hoort deze bacteriesoort bij?   
Gebruik de bovenstaande tabel. 
A bij de bacillen 
B bij de diplokokken 
C bij de stafylokokken 
D bij de streptokokken 
 

1p 26 Eddy bekijkt enkele bacteriën met behulp van een microscoop. 
Geef met een kruisje aan welke delen bij bacteriën aanwezig zijn. 
 

 wel niet 

celmembraan   

celwand   

celkern   
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Een kijkoperatie 

 
1p 27 Als een man klachten heeft met plassen kan er een probleem zijn met de blaas. 

Tijdens een kijkoperatie wordt een buis in het lichaam gebracht.  
Aan de buitenkant van de buis bevindt zich een cameraatje, waarmee de dokter 
in het lichaam kan kijken. In de afbeelding is te zien hoe dat in zijn werk gaat. 
Ook is een doorsnede weergegeven van een deel van het mannelijk 
onderlichaam.   
 

 
 
 Wat is de naam van orgaan P? 
 
 ............................................................................................................................  
 

1p 28 Een ontsteking van deel P kan ook weer leiden tot een ontsteking van orgaan Q.  
Van een deel van de bovenstaande afbeelding is een vergroting gemaakt.  
 

 
 
Wat is de functie van orgaan Q?   
A opslag zaadcellen 
B produceren zaadcellen 
C produceren zaadvocht 
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De roos 

 
 
Rozen bloeien vanaf half juni tot augustus. 
Er zijn veel verschillende felgekleurde rozen. 
De bloemen ruiken allemaal erg sterk. 
In de afbeelding is een bloem van de roos te zien.   
 

 
 
 

1p 29 Leg uit dat de roos zich waarschijnlijk door insectenbestuiving voortplant. 
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 

1p 30 Wat is de naam van deel P? 
A kelkblad 
B kroonblad 
C stamper 
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De bloedsomloop 

 
1p 31 Je ziet een doorsnede van een hart afgebeeld.   

 

 
 
Welk deel van het hart pompt het bloed naar de kleine bloedsomloop? 
A deel P 
B deel Q 
C deel R 
D deel S 
 

1p 32 In de afbeelding is een bloedvat aangegeven met letter T.  
Bloedvat T vervoert bloed in de richting van een long.   
 

 
 
Wat is de naam van bloedvat T? 
A aorta 
B longader 
C longslagader 
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Overgeven 

 
1p 33 Overgeven of braken is een reflex waar je meestal geen controle over hebt. 

De maag zorgt er dan voor dat stoffen die niet in het lichaam thuis horen, weer 
naar buiten worden gebracht. 
Tijdens het overgeven komt ook maagzuur mee. 
Wat is een functie van maagzuur? 
A afbreken van koolhydraten uit het voedsel 
B beschermen tegen infecties via het voedsel 
C vochtig maken van het voedsel 
 

1p 34 Bij veelvuldig overgeven tast het maagzuur ook de tanden en kiezen aan. 
 

 
 
In de afbeelding is bij letter P een deel van een tand aangegeven dat aangetast 
wordt door het maagzuur.   
 Hoe heet dat deel van de tand dat aangetast wordt door het maagzuur? 
 
 ............................................................................................................................  
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Een proef 

 
1p 35 In de afbeelding zie je een opstelling van een experiment.   

 

 
 
In deel P staat een plant in het donker. 
In deel Q is het kalkwater troebel geworden. 
 Welke conclusie kun je trekken uit dit experiment? 
 
 ............................................................................................................................  
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De nieren 

 
1p 36 Nieren zijn organen die afvalstoffen uit het bloed filteren. 

 

 
 
Enkele delen in de afbeelding zijn aangegeven met een letter.   
Wat is de naam van deel P? 
A nierbekken 
B niermerg 
C nierschors 
 

Q 
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Het ademhalingsstelsel 

 
 
In de afbeelding zijn delen van het ademhalingsstelsel te zien.   
 

 
 
 

1p 37 Met welke letter is een bronchie aangegeven?  
A met letter P 
B met letter Q 
C met letter R 
 

1p 38 Hieronder staan twee beweringen over het ademhalingsstelsel. 
Geef bij elke bewering aan of deze juist of onjuist is. 
 

 juist onjuist 

In deel P bevinden zich trilhaarcellen.   

In deel R bevinden zich trilhaarcellen.   

 
 

einde  
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BB-0191-a-11-1-o 

Examen VMBO-BB 

2011 
 
 
 

 biologie CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 

Dit examen bestaat uit 35 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 39 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
woensdag 25 mei
13.30 - 15.00 uur

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3. 
 

 
Tenzij anders vermeld, is er sprake van normale situaties en gezonde 
organismen. 
 

Eczeem 
 
 
Eczeem is een ontstekingsreactie van de huid.  
De huid wordt dan rood, door een afweerreactie. 
Eczeem kan een reactie zijn op een  
schimmelinfectie in de opperhuid.   
 

 
 

2p 1 De opperhuid bestaat uit twee lagen. 
 Noem de twee lagen waaruit de opperhuid bestaat. 

 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

1p 2 Welke bloeddeeltjes zijn betrokken bij de afweer tegen de schimmelinfectie? 
A bloedplaatjes 
B rode bloedcellen 
C witte bloedcellen 
 
 

A 
B 
C 
D 

A 
B 
C 
D

XB(2) (3)X
X

A 
B 
C 
D 

 (1) 
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Paddenstoelen 
 
 
Vooral in de herfst zie je veel paddenstoelen in onze 
loofbossen.  
Paddenstoelen zijn de voortplantingsorganen van 
bepaalde schimmels.  
De schimmels breken dood materiaal af, zoals hout en 
gevallen bladeren. In de herfst is er veel dood materiaal 
in het bos. 
Dit dode materiaal bevat voedingsstoffen voor de 
schimmels.   

 
 

1p 3 Waardoor is er in de herfst meer dood materiaal dan in de zomer? 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

1p 4 Organismen zijn te verdelen in consumenten, producenten en reducenten.  
Tot welke groep behoren de schimmels? 
A tot de consumenten 
B tot de producenten 
C tot de reducenten 
 

1p 5 Welke van de tekeningen stelt een schimmelcel voor?  
 

 
 
A tekening 1 
B tekening 2 
C tekening 3 
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Alcoholgebruik in Nederland 
 
 
Van alcoholhoudende dranken kun je beter niet te veel drinken. 
Volgens een onderzoek drinken volwassen mannen gemiddeld veertien glazen 
alcoholhoudende drank per week.  
Volwassen vrouwen drinken gemiddeld zeven glazen alcoholhoudende drank 
per week. 
Overgewicht in de vorm van een ‘bierbuik’ is één van de mogelijke gevolgen 
van overmatig gebruik van alcohol. 
 
 

2p 6 Maak met behulp van de gegevens uit de informatie het staafdiagram hieronder 
af.   
 

20

15

10

5

0 mannen vrouwen

gemiddeld
aantal glazen

per week

 
 

1p 7 Wat zijn twee gevolgen van overmatig gebruik van alcohol? 
A botaanmaak en leverbeschadiging 
B botaanmaak en overgewicht 
C leverbeschadiging en overgewicht 
 

1p 8 Uit een onderzoek is gebleken dat mannen vaker veel alcohol drinken dan 
vrouwen.  
De tabel geeft het percentage alcoholdrinkers uit enkele leeftijdsgroepen weer.   
 

12-17 jaar
18-24 jaar

25+

12-17 jaar
18-24 jaar

25+

(11%)
(45%)

(21%)

(3%)
(15%)

(5%)

mannen

vrouwen

 
 
In welke leeftijdsgroep komen bij zowel mannen als vrouwen de meeste 
alcoholgebruikers voor? 
A van 12 tot en met 17 jaar 
B van 18 tot en met 24 jaar 
C vanaf 25 jaar 
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1p 9 De kleine hersenen werken door alcohol minder goed.  
Iemand met veel alcohol in het bloed krijgt dan problemen met zijn evenwicht.   
 

 
 
In de afbeelding is een doorsnede van de hersenen weergegeven. 
Welke letter geeft de kleine hersenen aan? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
 
 

Zwangerschap 
 
 
Jantien is zwanger. De dokter informeert haar over prenataal onderzoek. 
Met prenataal onderzoek kan een afwijking bij haar embryo worden vastgesteld. 
 
 

1p 10 Geef een voorbeeld van prenataal onderzoek waarbij een afwijking aan haar 
embryo kan worden vastgesteld. 
 
............................................................................................................................ 
 

1p 11 Het embryo is ontstaan na bevruchting van de eicel.  
In welk deel van het voortplantingsstelsel heeft de bevruchting plaatsgevonden? 
A in de baarmoeder 
B in een eierstok 
C in een eileider 
D in de vagina 
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Bloeddruk 
 
 
Als mensen ouder worden stijgt de bloeddruk meestal.  
Bij een bloeddrukmeting wordt een bovendruk en een onderdruk gemeten. 
In het diagram is de gemiddelde bovendruk van mannen en vrouwen 
weergegeven op verschillende leeftijden.  
 

190

180

170

160

150

140

130

120

0
0 20 30 40 50 60 70 80

leeftijd

Legenda:
vrouw
man

gemiddelde
bovendruk

 
 
 

1p 12 Op welke leeftijd is volgens het diagram de gemiddelde bovendruk van mannen 
en vrouwen aan elkaar gelijk? 
 
............................................................................................................................ 
 

1p 13 Een hoge bovendruk kan op hoge leeftijd (65 jaar en ouder) zorgen voor 
problemen. Hoe hoger de bovendruk, hoe groter de kans is op het krijgen van 
een hersenbloeding. 
Wie hebben volgens de informatie op hoge leeftijd een grotere kans op het 
krijgen van zo’n hersenbloeding, mannen of vrouwen? 
A mannen, want ze hebben een hogere bovendruk 
B mannen, want ze hebben een lagere bovendruk 
C vrouwen, want ze hebben een hogere bovendruk 
D vrouwen, want ze hebben een lagere bovendruk 
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1p 14 De bloeddruk is niet hetzelfde in alle bloedvaten.  
Hieronder is het bloedvatenstelsel schematisch weergegeven.   
 

 
 
In welk van de aangeven bloedvaten is de bloeddruk het hoogst?  
A in bloedvat P 
B in bloedvat Q 
C in bloedvat R 
 
 

De menstruatiecyclus 
 
 
De menstruatiecyclus duurt gemiddeld 28 dagen. 
Tijdens de menstruatiecyclus vinden gebeurtenissen plaats, zoals de 
menstruatie en de ovulatie.   
 
 

1p 15 In de afbeelding is in een schema aangegeven wanneer de ovulatie plaatsvindt. 
Drie perioden van de menstruatiecyclus zijn met een hokje aangegeven. 

 Geef met een kruisje aan in welke periode de menstruatie plaatsvindt. 
 

1 5 14 28
ovulatie  
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Gluten 
 
 
Gluten zijn eiwitten die voorkomen in granen zoals tarwe, haver, gerst en rogge. 
Als mensen overgevoelig zijn voor gluten krijgen ze een bepaalde darmziekte.  
 
 

1p 16 Hieronder zie je een afbeelding van de Schijf van Vijf.   
 

 
 
Tot welke groep behoren voedingsmiddelen waarin gluten voorkomen? 
A groep P 
B groep Q 
C groep R 
D groep S 
E groep T 
 

1p 17 Mensen met deze darmziekte nemen minder vitamines op. 
Krijgen ze dan een gebrek aan beschermende stoffen, bouwstoffen of 
reservestoffen? 
A beschermende stoffen 
B bouwstoffen 
C reservestoffen 
 

Pagina: 151Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 BB-0191-a-11-1-o 9 lees verder ►►►

1p 18 Door deze darmziekte wordt de dunne darm aangetast.   
 

 
 
Welke letter geeft de dunne darm aan? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
D letter S 
 
 

Een vogelsnavel 
 

1p 19 Op de afbeelding is een snavel van een vogel te zien.   
 

 
 
Voor welk voedsel is de puntige snavel op de afbeelding geschikt? 
A voor het eten van insecten 
B voor het eten van planten 
C voor het eten van zaden 
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Bello 
 
 
Bello, de hond van Peter, loopt vaak ergens tegen 
aan. 
Peter denkt dat Bello iets aan zijn ogen heeft.  
Een dierenarts vindt bij Bello een afwijking aan 
zijn ooglenzen.  
Het netvlies werkt nog wel goed.  
Hiernaast is een tekening van een doorsnede  
van een oog weergegeven. 
 

 
 

1p 20 Welke letter geeft het netvlies aan? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
 

1p 21 De ooglens van Bello is troebel. Dit is te zien aan een grijswitte pupil.  
Dit is bij weinig licht goed te zien omdat de pupil dan groter is. 

 Leg uit waarvoor de pupil bij weinig licht groter is. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

1p 22 De vertroebeling van Bello’s ooglens is een gevolg van suikerziekte. 
Bij suikerziekte werkt de alvleesklier niet goed. 
De afbeelding toont een deel van het verteringsstelsel van een hond.  

 

Welke letter geeft de alvleesklier aan?   
A letter P 
B letter Q 
C letter R  
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Het watervorkje 
 
 
Het watervorkje is een groene waterplant.  
Van de plant breken in een aquarium soms 
stukjes af.  
Deze stukjes groeien dan verder tot nieuwe 
plantjes. 
Hiernaast zie je een afbeelding van het 
watervorkje.   
 

 
 

1p 23 Als het aquarium in het licht staat, zie je belletjes uit het plantje komen.  
Het gas in deze belletjes ontstaat bij de fotosynthese.  
Welk gas is dat? 
A koolstofdioxide 
B waterdamp 
C zuurstof 
 

1p 24 Hoe plant het watervorkje zich voort volgens de informatie? 
A alleen geslachtelijk 
B alleen ongeslachtelijk 
C zowel geslachtelijk als ongeslachtelijk 
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Labyrintvissen 
 
 
Labyrintvissen zijn vissen die in Nederland gehouden worden in aquariums.  
De vissen hebben een dik lichaam.   
 

 
 
 

1p 25 Wat is de naam van de ademhalingsorganen van de meeste vissen? 
A kieuwen 
B longen 
C tracheeën 
 

1p 26 Er zijn veel verschillende soorten labyrintvissen.  
Met behulp van een determineertabel is het mogelijk om de soorten van elkaar 
te onderscheiden. 
De volgende determineertabel is beschikbaar: 
 
1a de vis heeft één donkere stip op lichaam of staart ........................ ga naar 2 
1b de vis heeft geen donkere stip op lichaam of staart ...................... ga naar 3 
 
2a de vis heeft vanaf het oog naar de staart een zwarte lijn .... diamantgourami 
2b de vis heeft lichte strepen op het lichaam ....................... chocoladegourami 
 
3a de vis heeft één kleur ............................................................. zoengourami 
3b de vis heeft meerdere kleuren ............................................. honinggourami 
 
Tot welke soort behoort de labyrintvis uit de afbeelding?  
Gebruik de gegevens uit de determineertabel. 
A diamantgourami 
B chocoladegourami 
C zoengourami 
D honinggourami 
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Slakken 
 
 
Slakken voeden zich onder andere met blaadjes. 
Je ziet ze vaak van de ene naar de andere plant 
kruipen op zoek naar voedsel.  
Naaktslakken laten dan een slijmerig spoor 
achter.  
Soms stoten ze tegen een muur aan.  
Ze trekken dan hun ogen terug.   
 
 

2p 27 Voeden is een levenskenmerk.  
 Geef nog twee andere levenskenmerken dan voeden die in de informatie 

genoemd zijn. 
 
1. ........................................................................................................................ 
 
2. ........................................................................................................................ 
 

1p 28 Slakken hebben een eenvoudig zenuwstelsel.  
Dit zenuwstelsel is net als bij de mens opgebouwd uit zenuwcellen.  
 

 
 
Welke tekening stelt weefsel voor uit het zenuwstelsel van een slak?  
A tekening 1 
B tekening 2 
C tekening 3 
D tekening 4  
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Lelietje-van-dalen 
 
 
Het lelietje-van-dalen komt onder andere voor in bossen. 
De plant bloeit in mei en juni met witte bloemen.  
De bloemen verspreiden een geur. 
De bladeren zijn leerachtig.   
 

 
 
 

1p 29 Op de afbeelding is een deel van een bloem van het lelietje-van-dalen 
aangegeven met de letter P. 
Wat is de naam van dit deel van de bloem? 
A kelkblad 
B meeldraad 
C stamper 
 

1p 30 Hoe worden de bloemen van het lelietje-van-dalen bestoven?  
A alleen door de wind 
B alleen door insecten 
C zowel door insecten als door de wind 
 

P

Pagina: 157Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 BB-0191-a-11-1-o 15 lees verder ►►►

1p 31 In de afbeelding is een schematische tekening van een cel te zien van een 
lelietje-van-dalen.   
 

 
 
Wat is de naam van deel P? 
A celkern 
B luchtholte 
C vacuole 
 
 

Geslachtshormonen 
 
 
Geslachtshormonen beïnvloeden onder andere de secundaire 
geslachtskenmerken.  
Bodybuilders benadrukken secundaire geslachtskenmerken zoals spieropbouw 
en spierkracht.  
 
 

1p 32 Waar worden bij een man geslachtshormonen geproduceerd? 
A in de bijballen 
B in de teelballen 
C in de zaadblaasjes 
 

1p 33 Noem een secundair geslachtskenmerk van een man dat niet in de informatie 
genoemd is. 
 
............................................................................................................................ 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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De mondholte 
 

2p 34 Piet maakt een poster over de mondholte. 
Een van de afbeeldingen op zijn poster is een tekening van een kies.  
Enkele delen van de kies zijn door Piet aangegeven met hokjes.  
In de legenda is bij elke letter een naam van een deel van een kies aangegeven. 

 Zet de letters P, Q en R uit de legenda in het juiste hokje.   
 

 
 
 

1p 35 Een andere afbeelding op de poster van Piet is die van de mondholte. 
 

 
 
In de afbeelding is de huig aangegeven.   
Wat is de taak van de huig bij het slikken? 
A De huig sluit de luchtpijp af. 
B De huig sluit de neusholte af. 
C De huig sluit de slokdarm af. 
 
 

einde  BB-0191-a-11-1-o* 
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Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 
 

Dit examen bestaat uit 35 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 38 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
vrijdag 28 mei

13.30 - 15.00 uur
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Meerkeuzevragen 
− Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
− Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3. 
 

 
Tenzij anders vermeld, is er sprake van normale situaties en gezonde 
organismen. 
 
 

De maag 
 
 
In een artikel staat de volgende informatie: 
 
In alle leeftijdsgroepen kunnen mensen maagdarmproblemen hebben.  
Soms zijn de klachten duidelijk: er kan sprake zijn van een infectie in de 
maag. 
 
 

1p 1 Bacteriën komen via het voedsel ons lichaam binnen. In de maag gaan veel van 
die bacteriën dood. 
Waardoor sterven de meeste bacteriën in de maag? 
A door de kneedbeweging van de maag 
B door de temperatuur in de maag 
C door het zoutzuur in de maag 
 

1p 2 Soms dringen bacteriën toch het bloed binnen.  
Het bloed bevat bloeddeeltjes die de bacteriën bestrijden. 
Welke bloeddeeltjes zijn dit? 
A bloedplaatjes 
B rode bloedcellen 
C witte bloedcellen 
 

1p 3 Is de maag een weefsel, een orgaan of een orgaanstelsel? 
A een weefsel 
B een orgaan 
C een orgaanstelsel 
 
 

A 
B 
C 
D 

A 
B 
C 
D

XB(2) (3)X
X

A 
B 
C 
D 

 (1) 

Pagina: 161Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 BB-0191-a-10-1-o-herziene versie 3 lees verder ►►►

Vogels 
 
 
In Nederland komen veel verschillende soorten vogels voor. 
Het verschil tussen vogels is soms moeilijk te zien. Om toch te weten welke 
vogel je ziet, is het handig om een determineertabel te gebruiken. 
De volgende determineertabel is beschikbaar: 
 
1 a de vogel heeft een witte buik.....................................................  ga naar 2  
1 b de vogel heeft een donkere buik ...............................................  ga naar 3 
 
2 a de vogel heeft een puntige snavel .............................................  ga naar 4 
2 b de vogel heeft een haakvormige snavel....................................  Kiekendief 
 
3 a de vogel heeft een kuif op de kop......................................................Kievit 
3 b de vogel heeft geen kuif op de kop......................................... Zilverplevier 
 
4 a de vogel heeft een oogring................................................... Kleine plevier 
4 b de vogel heeft geen oogring ............................................... Bontbekplevier 
 
 

1p 4 Tot welke soort behoort de vogel die op de afbeelding is te zien? 
 

 
 
Maak hierbij gebruik van de determineertabel.   
A Bontbekplevier 
B Kiekendief 
C Kievit 
D Kleine plevier 
E Zilverplevier 
 

1p 5 Aan de vorm van de snavel is te zien welk voedsel een vogel eet.  
Voor welk type voedsel is deze snavel geschikt? 
A insecten 
B muizen 
C zaden 
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Jachtluipaarden 
 
 
In een boek staat het volgende: 
 
“Een antilope staat rustig gras te eten. Een jachtluipaard rent naar de 
antilope. Als hij de antilope gevangen heeft, eet hij hem op.” 
 
 

1p 6 Welke voedselketen wordt in de informatie beschreven? 
A gras  antilope  jachtluipaard 
B gras  jachtluipaard  antilope 
C jachtluipaard  antilope  gras 
 

1p 7 Een jachtluipaard is een vleeseter.  
Welk type kiezen heeft een jachtluipaard? 
A knipkiezen 
B knobbelkiezen 
C plooikiezen 
 

1p 8 In de afbeelding is een orgaanstelsel van een jachtluipaard te zien. 
 

 
 
Welk type orgaanstelsel toont de afbeelding?   
A bloedvatenstelsel 
B bottenstelsel 
C spierstelsel 
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1p 9 Een jachtluipaard heeft ogen die lijken op de ogen van een kat.  
In een kattenoog en in een mensenoog is eenzelfde deel aangegeven met de 
letter P.   
 

 
 
Wat is de naam van het deel dat is aangegeven met de letter P? 
A iris 
B netvlies 
C pupil 
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Hardlopen 
 
 
Hardlopen kost veel energie. 
Het ontbijt van een bepaalde hardloper 
bestaat uit:  
− één wortel  
− twee gefrituurde bananen 
− twee boterhammen met aardbeien 
− een portie rijst 
− sinaasappelsap 
 

 
 

1p 10 Uit welk vak van de Schijf van Vijf ontbreekt er iets bij dit ontbijt? 
A uit het vak brood, granen en aardappelen 
B uit het vak dranken 
C uit het vak groente en fruit 
D uit het vak vetten en oliën 
E uit het vak zuivel, vlees en vis 
 

1p 11 Tijdens een wedstrijd eten sommige hardlopers bananen. 
Een banaan wordt verteerd in het spijsverteringsstelsel. 
Hierbij passeren vezels van de banaan een aantal organen. 
Wat is de juiste volgorde van deze organen? 
A dunne darm  dikke darm  endeldarm 
B dunne darm  endeldarm  dikke darm 
C endeldarm  dunne darm  dikke darm 
 

2p 12 Bepaalde voeding is noodzakelijk om een goede tijd te lopen.  
Ook de ademhaling is belangrijk.  
Hardlopers ademen door de mond en niet door de neus. 
Ademhalen door de mond heeft nadelen. 

 Noteer twee nadelen van ademen door de mond in plaats van ademen door 
de neus. 

 
1 ......................................................................................................................... 
 
2 ......................................................................................................................... 
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Doping 
 
 
Sporters leveren vaak na een wedstrijd urine in.  
Deze urine wordt dan getest op sporen van verboden 
middelen (doping).  
Urine wordt geproduceerd in de nieren. 
De afbeelding toont een schematische tekening van 
een nier.   

 
 
 

1p 13 Met P is een buis aangegeven. De inhoud hiervan stroomt richting de nier.  
Wat is de naam van deze buis? 
A nierader 
B nierslagader 
C urineleider 
 

1p 14 Een sporter spuit doping in zijn beenader. 
De doping verspreidt zich via het bloed in zijn lichaam. 
In welk deel van het hart komt die doping het eerst terecht? 
A linkerboezem 
B linkerkamer 
C rechterboezem 
D rechterkamer 
 

1p 15 Doping is een stof die in het lichaam wordt afgebroken. 
Welk orgaan is betrokken bij de afbraak van gifstoffen en afvalstoffen? 
A endeldarm 
B lever 
C maag 
 

1p 16 De bijnieren produceren een hormoon.  
Dit hormoon wordt ook gebruikt als doping. 
Welke functie heeft dit hormoon in het lichaam? 
A regeling van het suikergehalte in het bloed 
B stimulering van de ademhalingsactiviteit 
C stimulering van de verbranding in de cellen 
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Hoestreflex 
 
 
Een klein aantal mensen hoest als het 
trommelvlies aangeraakt wordt.  
Deze mensen hebben dan een hoestreflex. 
In het oor bevindt zich een zenuw.  
Deze zenuw gaat naar de hersenstam.   
In de afbeelding is een overzicht gegeven 
van delen van het hoofd. 

 
 
 

1p 17 Prikkels van de hoestreflex verlopen via de hersenstam.  
Welke letter in de afbeelding geeft de hersenstam aan? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
 

1p 18 Bij aanraking van het trommelvlies treedt de hoestreflex op.   
 

 
 
Welke letter in de afbeelding geeft het trommelvlies aan? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
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1p 19 Iemand met hoestreflex heeft een grote kans op het krijgen van astma.  
In de afbeelding is een overzicht gegeven van enkele delen in de borstholte.   
 

 
 
Astma is een aandoening van de luchtwegen.  
Deel P uit de afbeelding kan bij een astma-aanval vernauwd raken. 

 Wat is de naam van deel P? 
 
............................................................................................................................ 
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tekening 1                              tekening 2                                    tekening 3 

Mannen en vrouwen 
 

2p 20 Bij de geboorte is goed zichtbaar of iemand een man of een vrouw is.  
Dat komt door de primaire geslachtskenmerken.  
In de puberteit komen de secundaire geslachtskenmerken tot ontwikkeling.  

 Noteer twee secundaire geslachtskenmerken die bij de man tot ontwikkeling 
komen. 

 
1 ......................................................................................................................... 
 
2 ......................................................................................................................... 
 
 
Als de secundaire 
geslachtskenmerken zich niet goed 
ontwikkelen, kan er sprake zijn van 
onvruchtbaarheid.  
Bij een vrouw kan er dan een 
probleem zijn met de baarmoeder.   
 

 
 
 

1p 21 In de afbeelding zijn drie organen bij de vrouw aangegeven met een letter. 
Welke letter geeft de baarmoeder aan? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
 

1p 22 Bij een baarmoederonderzoek maakt de huisarts een uitstrijkje.  
De huisarts neemt dan wat cellen van de baarmoeder af.  
Aan de vorm van de cellen is te zien of er iets mis is. 
Hieronder staan drie schematische tekeningen van cellen.   

 

Welke tekening stelt een cel van de baarmoeder voor? 
A tekening 1 
B tekening 2 
C tekening 3 
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Voortplanting bij planten 
 

1p 23 Kan de plant uit de afbeelding zich geslachtelijk voortplanten?  
En kan de plant zich ongeslachtelijk voortplanten?   
 

 
 
A alleen geslachtelijk 
B alleen ongeslachtelijk 
C zowel geslachtelijk als ongeslachtelijk 
 

1p 24 Het maken van zaden kost veel energie. 
Deze energie krijgt een plant door fotosynthese. 
Een plant verbruikt water bij fotosynthese. 
Welke andere stof verbruikt een plant bij fotosynthese? 
A glucose 
B koolstofdioxide 
C zuurstof 
 

1p 25 In de schematische afbeelding van een bloem is een deel met de letter P 
aangegeven.  
 

 
 

 Wat is de naam van het deel dat met P is aangegeven?   
 
............................................................................................................................ 
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Ontwikkeling van een foetus 
 
 
Een foetus ontwikkelt zich in de baarmoeder.  
Marjolein is in verwachting van een jongen.  
Van de foetus zijn de volgende gegevens bekend: 
 
tijdstip van de 
zwangerschap 

lengte van de 
foetus in cm 

gewicht van de 
foetus in gram 

16 weken   8     28 
20 weken 15   125 
24 weken 23   380 
28 weken 35   720 
32 weken 38 1300 
36 weken 40 2500 
40 weken 47 3100 
 
 

1p 26 Maak met behulp van de gegevens uit de tabel de grafiek af voor de 
ontwikkeling van de foetus.   
 

50
45
40
35
30
25
20
15
10

5
0

lengte
foetus
(cm)

4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
tijdstip van de zwangerschap in weken  
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1p 27 In de grafiek zijn drie lijnen getekend.  
De onderste lijn geeft de ontwikkeling van een kleine foetus weer.  
De middelste lijn geeft de ontwikkeling van een gemiddelde foetus weer. 
De bovenste lijn geeft de ontwikkeling van een grote foetus weer.  
 

0 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
tijd in weken

4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000

500
0

gewicht
(gr)

Legenda:
klein

groot
gemiddeld

 
 
In de tabel staat naast de lengte ook de ontwikkeling van het gewicht van de 
foetus gegeven.   
Was volgens de grafiek de foetus van Marjolein toen hij 36 weken oud was klein, 
gemiddeld of groot? 
A klein 
B gemiddeld 
C groot 
 

1p 28 De ontwikkeling van een foetus kan in de gaten gehouden worden. 
Met een echo is te zien of een foetus afwijkingen heeft. 
Een echo is een voorbeeld van prenatale diagnostiek. 

 Noteer een andere methode voor prenataal onderzoek. 
 
............................................................................................................................ 
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Galbulten 
 
 
Galbulten zien er uit als kleine vlekken of bulten in de huid.  
Ze kunnen erg jeuken. Meestal verdwijnen ze weer na een dag.  
Galbulten ontwikkelen zich in de buurt van talgklieren.   
 

 
 
 

1p 29 Welke letter geeft een talgklier aan? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
 

1p 30 Gal wordt geproduceerd door de lever.  
Soms denken mensen dat gal wordt opgeslagen in galbulten. 
Dit is echter niet zo. 

 In welk orgaan in het lichaam wordt gal wel opgeslagen? 
 
............................................................................................................................ 
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Blozen 
 
 
Blozen ontstaat doordat bloedvaatjes in het gezicht zich 
verwijden. Er stroomt daardoor meer bloed door deze 
bloedvaatjes. De huid krijgt dan een rode kleur.  
Meestal is blozen een reactie op een emotie, zoals angst of 
verlegenheid. Voor sommigen is blozen erg vervelend. Er bestaat 
een operatie om van het blozen af te komen. Tijdens deze 
operatie wordt een zenuw doorgesneden die naar de bloedvaten 
in het gezicht gaat. Hierdoor kunnen die bloedvaten zich niet 
meer verwijden.   
 

 
 
 

1p 31 In de afbeelding is een deel van een doorgesneden zenuwcel aangegeven met 
de letter P.  

 Wat is de naam van dit deel van de zenuwcel? 
 
............................................................................................................................ 
 

1p 32 Normaal word je alleen rood bij intensieve bezigheden zoals sporten.  
Waarvoor verwijden de bloedvaten in de huid tijdens intensief sporten?  
A om de hoeveelheid zuurstof naar de hersenen te regelen 
B om de temperatuur van het lichaam te regelen 
C om meer voedingsstoffen naar de huid te transporteren 
 
 
Jan en Pieter blozen allebei als ze zenuwachtig zijn.  
Ze doen hier beiden een uitspraak over. 
Jan zegt: “Blozen is een voorbeeld van een levenskenmerk, want je reageert op 
een prikkel.” 
Pieter zegt: “De snelle ademhaling bij zenuwachtigheid is een levenskenmerk.” 
 
 

1p 33 Is de uitspraak van Jan juist?  
En is de uitspraak van Pieter juist?  
A Alleen de uitspraak van Jan is juist. 
B Alleen de uitspraak van Pieter is juist. 
C Beide uitspraken zijn juist. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Kauwen 
 
 
Een gebit bestaat uit tanden en kiezen.  
In eten of drinken komen soms zuren voor.  
Tanden kunnen aangetast worden door zuren.  
Dit noemt men tandbederf.   
 

 
 
 

2p 34 In de afbeelding zijn twee delen van een tand aangegeven met een letter.  
 Wat is de naam van het deel dat is aangegeven met de letter P?  

En wat is de naam van het deel dat is aangegeven met de letter Q? 
 
Deel P is ................................................................... . 
 
Deel Q is .................................................................... . 
 

1p 35 Je kunt tandbederf voorkomen door je tanden goed te poetsen.  
 Noteer een andere methode waarmee je tandbederf kunt voorkomen. 

 
............................................................................................................................ 
 
 
 

einde  BB-0191-a-10-1-o-herziene versie* 
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Examen VMBO-BB 

2009 
 
 
 

 biologie CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 
 

Dit examen bestaat uit 40 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 41 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
vrijdag 29 mei

13.30 - 15.00 uur

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3. 
 

 
Tenzij anders vermeld, is er sprake van normale situaties en gezonde 
organismen. 
 

Orgaanstelsels 
 

1p 1 In de afbeelding zijn onder andere enkele orgaanstelsels schematisch 
weergegeven.  
 

 
 
Drie orgaanstelsels zijn: het geraamte, het voortplantingsstelsel en het 
zenuwstelsel. 
Van welke twee orgaanstelsels is een deel in de afbeelding te zien? 
A van het geraamte en van het voortplantingsstelsel 
B van het geraamte en van het zenuwstelsel 
C van het voortplantingsstelsel en van het zenuwstelsel 
 
 

A 
B 
C 
D 

 
 

A 
B 
C 
D

XB(2) (3)X 
X

A 
B 
C 
D 

 (1) 
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Een ademhalingsprobleem 
 

1p 2 In de afbeelding is een deel van het ademhalingsstelsel weergegeven. 
Bij sommige mensen ontstaan problemen met de ademhaling doordat de delen 
die met letter P zijn aangegeven afsterven.  
 

 
 

 Geef de naam van P. 
 
........................................................................................................................  
 
 

Het oor 
 

1p 3 Het oor bestaat uit verschillende delen. 
Elk deel heeft een andere taak. 
Drie delen van het oor zijn: de gehoorzenuw, de oorschelp en een 
gehoorbeentje. 
Welk van deze delen geeft impulsen door? 
A de gehoorzenuw 
B de oorschelp 
C een gehoorbeentje 
 

1p 4 Als we over een oor praten, hebben we het dan over een weefsel, een orgaan of 
een organisme? 
A over een weefsel 
B over een orgaan 
C over een organisme 
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Het nijlpaard 
 
 
Nijlpaarden zijn dieren die in Afrika in het wild leven. 
Ze hebben een groot rond lichaam en korte poten. 
De mannetjes kunnen ongeveer 3000 kg zwaar worden. 
Nijlpaarden zijn overdag meestal in het water te vinden. 
Als het in de avond wat koeler wordt, komen de nijlpaarden aan land. 
Ze gaan dan op zoek naar planten zoals gras.  
 
Hieronder is een nijlpaard weergegeven.   
 

 
 
 

1p 5 Is het nijlpaard een consument, een producent of een reducent? 
Gebruik hierbij de bovenstaande informatie. 
A een consument 
B een producent 
C een reducent 
 

1p 6 Een nijlpaard eet grasplanten.  
 

 
 
Kunnen de bovenstaande cellen afkomstig zijn van een grasplant? En kunnen 
deze cellen afkomstig zijn van een nijlpaard? 
A Nee, van geen van beide organismen. 
B Ja, de cellen kunnen afkomstig zijn van een grasplant. 
C Ja, de cellen kunnen afkomstig zijn van een nijlpaard. 
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      1. Gevarieerd 

        2 Niet te veel 

  3 Minder verzadigd vet 

4 Veel groente, fruit en brood 

           5 Veilig 

1p 7 Overdag zie je vaak alleen maar de ogen en de neusgaten van een nijlpaard 
boven het water uitsteken. 
Af en toe sluit het dier de neusgaten en verdwijnt helemaal onder water. 

 Geef de naam van de ademhalingsorganen van een nijlpaard. 
 
........................................................................................................................  
 

2p 8 Ademhalen is een levenskenmerk. 
 Noem nog twee levenskenmerken die bij een nijlpaard kunnen voorkomen. 

 
1 .....................................................................................................................  
 
2 .....................................................................................................................  
 
 

Een maaltijd en de Schijf van Vijf 
 

1p 9 Annet eet een salade met witlof, wortels en uien. 
De salade is aangemaakt met een beetje olie. 
Zij eet er stokbrood bij en drinkt een glas water.    
 

 
 
Uit welk vak van de Schijf van Vijf ontbreekt er iets bij deze maaltijd? 
A uit het vak groente en fruit 
B uit het vak brood, granen en aardappelen 
C uit het vak zuivel, vlees en vis 
D uit het vak vetten en oliën 
E uit het vak dranken 
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Een waterdier 
 

1p 10 In bijvoorbeeld een sloot leven verschillende soorten waterdieren. 
De onderstaande tabel kun je gebruiken om de naam van enkele soorten 
waterdieren te bepalen. 
 
 
1a het dier heeft de vorm van een klein bolletje -------------------------  watermijt 
1b het dier heeft een andere vorm --------------------------------------------------- 2 
 
2a het dier heeft poten ------------------------------------------------------------------ 3 
2b het dier heeft geen poten ----------------------------------------------------------- 6 
 
3a het dier heeft een huisje van blaadjes of zandkorrels ------------  kokerjuffer 
3b het dier heeft geen huisje ---------------------------------------------------------- 4 
 
4a het dier heeft vier poten ----------------------------------------------  salamander 
4b het dier heeft meer dan vier poten ----------------------------------------------- 5 
 
5a het dier heeft zes poten ----------------------------------------------  libellenlarve 
5b het dier heeft acht poten ------------------------------------------------  waterspin 
 
6a het dier heeft een staart langer dan het lichaam zelf -----  rattenstaartlarve 
6b het dier heeft een staart korter dan het lichaam zelf ------------------ grondel 

 
 
Van welk waterdier is de onderstaande afbeelding afkomstig?  
Gebruik de bovenstaande tabel.    
 

 
 
A van een grondel 
B van een kokerjuffer 
C van een libellenlarve 
D van een rattenstaartlarve 
E van een salamander 
F van een waterspin 
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Contactlenzen 
 

1p 11 Marloes wil contactlenzen in plaats van een bril.   
Het inbrengen van zulke lenzen gaat pas goed na enig oefenen. 
 

 
 
Op welk deel van het oog brengt zij de lenzen aan? 
A op de lens 
B op het hoornvlies 
C op het netvlies 
D op het vaatvlies 
 

Gal 
 

1p 12 In een artikel staat: 
 
In de middeleeuwen dachten artsen dat een mens uit vier belangrijke 
sappen bestond: bloed, slijm, gele gal en zwarte gal. Ze beweerden 
dat een mens gezond was als er in het lichaam een goede verhouding 
tussen deze sappen was. Ze hadden ongelijk, maar artsen uit de 
middeleeuwen wisten wél welk orgaan gal produceert. 
 
Welk orgaan produceert gal? 
A de galblaas 
B de lever 
C de maag 
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Multi-vitaminepil 
 

1p 13 Sommige mensen gebruiken vitaminepillen.  
Drie groepen stoffen zijn: beschermende stoffen, bouwstoffen 
en brandstoffen. 
Tot welke groep stoffen behoren vitaminen? 
A tot de beschermende stoffen 
B tot de bouwstoffen 
C tot de brandstoffen 
 

1p 14 Hieronder is een deel van de productinformatie van een multi-
vitaminepil weergegeven. 
 

samenstelling per tablet percentage ADH in 1 tablet 
Vitamine A   800 microgram 100% 
Vitamine B1 1400 microgram 100% 
Vitamine B2 1600 microgram 100% 
Vitamine B6 2000 microgram 100% 
Vitamine D3        5 microgram 100% 
Vitamine E     30 microgram 100% 
   
Calcium 162 milligram   20% 
Fosfor 125 milligram   16% 
IJzer   14 milligram 100% 
Magnesium     2 milligram   80% 
   
 
Multi-vitaminepillen bevatten noodzakelijke vitaminen en mineralen. 
Neem 1 x per dag 1 tablet tijdens de maaltijd in met water. 
 
Gebruik multi-vitaminepillen niet als een vervanging van gevarieerde voeding. 
 
ADH = Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid  
 

 
De ADH is een maat voor de hoeveelheid die iemand per dag van een bepaalde 
stof zou moeten binnenkrijgen. 

 Hoeveel milligram calcium heeft iemand per dag nodig volgens de 
informatie? 

 
........................................................................................................................  
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Geslachtskenmerken 
 

1p 15 In een folder staat: 
 
Rond de puberteit ontstaan onder invloed van hormonen bij jongens 
onder andere een zwaardere stem, zwaardere spieren, baardgroei en 
haargroei op de borst. 
Meisjes krijgen dan onder andere borstontwikkeling en een dikkere 
onderhuidse vetlaag. 
 
Worden in de tekst primaire geslachtskenmerken genoemd? En worden 
secundaire geslachtskenmerken genoemd? 
A alleen primaire geslachtskenmerken 
B alleen secundaire geslachtskenmerken 
C zowel primaire geslachtskenmerken als secundaire geslachtskenmerken 
 
 

De placenta 
 
 
In de afbeelding is een baby tijdens de zwangerschap weergegeven.  
 

 
 
 

1p 16 Welke letter geeft de placenta aan? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
 
 

Pagina: 184Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 913-0191-a-BB-1-o 10 lees verder ►►►

1p 17 Tijdens de zwangerschap verandert het gewicht van de placenta. 
Dit is in de tabel weergegeven. 
 
aantal weken van de zwangerschap gewicht van de placenta 

10   25 gram 
24 225 gram 
40 475 gram 

 
 Zet deze gegevens hieronder uit in het staafdiagram.   
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1p 18 Door hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap kan de placenta beschadigd 

raken. 
Dit heeft nadelige gevolgen voor de groei van de baby. 

 Leg uit waardoor een baby voor de geboorte niet goed groeit als de placenta 
beschadigd is. 

 
........................................................................................................................  
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De waterlelie 
 
In een folder staat: 
 
De waterlelie is een plant die vaak in vijvers voorkomt. 
De plant heeft opvallende grote drijvende bladeren. 
En ook de mooie witte of roze bloemen kun je niet over het hoofd zien. 
De wortelstok van een waterlelie valt minder goed op. 
Daarvoor moet je in of op de bodem kijken. 
 

 
 

1p 19 Vindt de bestuiving bij de waterlelie plaats door de wind of door insecten?  
Leg je antwoord uit met behulp van de bovenstaande informatie. 
 
........................................................................................................................  
 

1p 20 Kan de waterlelie zich geslachtelijk voortplanten? En kan de waterlelie zich 
ongeslachtelijk voortplanten? 
A alleen geslachtelijk 
B alleen ongeslachtelijk 
C zowel geslachtelijk als ongeslachtelijk 
 

1p 21 In een waterlelie kan verbranding plaatsvinden. 
Hierbij ontstaat onder andere koolstofdioxide. 
Welke andere stof ontstaat bij de verbranding? 
A alleen water 
B alleen zuurstof 
C zowel water als zuurstof 
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1p 22 Vincent koopt een waterlelie in een tuincentrum.   
Daarbij krijgt hij een kaartje met extra gegevens over de plant (zie hieronder).  
 
 
WATERLELIE 
 
standplaats: plek zonnig tot halfschaduw 
bloeimaanden: VI - IX 
pootdiepte: 20 tot 60 cm onder water 
 
 
legenda: 
I  = jan  VII  = jul 
II  = feb  VIII = aug 
III  = mrt IX  = sept 
IV  = apr  X  = okt 
V  = mei XI  = nov 
VI  = jun  XII  = dec 
 
 
Drie maanden in een jaar zijn: april, augustus en december. 
In welke maand bloeit de waterlelie volgens de bovenstaande gegevens? 
A in april 
B in augustus 
C in december 
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Het verteringsstelsel 
 

1p 23 In de afbeelding is een deel van het verteringsstelsel aangegeven met letter P.  
 

 
 
Hieronder staan twee beweringen over deel P. 

 Geef bij elke bewering aan of deze juist of onjuist is. 
 
bewering juist onjuist 

Deel P is de twaalfvingerige darm.  
  

In deel P kunnen peristaltische bewegingen 
voorkomen. 

  

 
 

Speekselstenen 
 

1p 24 Speeksel wordt via kleine buisjes van de speekselklieren naar de mond gevoerd. 
Bij sommige mensen raken deze afvoerbuisjes verstopt doordat er 
speekselstenen in vast blijven zitten. 
Zulke mensen hebben dan vaak moeite met het doorslikken van hun eten. 

 Leg uit waardoor iemand die minder speeksel in de mond heeft, moeilijk eten 
kan doorslikken. 

 
........................................................................................................................  
 
 
 

 P 
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Zieke schapen 
 

1p 25 Schapen kunnen ziek worden als ze bepaalde soorten wormen in hun lichaam 
krijgen. 
Zo zijn er wormen die diarree bij schapen veroorzaken. 
Diarree ontstaat als er niet voldoende water wordt opgenomen uit onverteerde 
voedselresten. 
In welk deel van het verteringskanaal wordt veel water uit onverteerde 
voedselresten opgenomen? 
A in de dikke darm 
B in de maag 
C in de slokdarm 
 
 

De ziekte van Graves 
 

1p 26 Bij de ziekte van Graves is één van de verschijnselen dat klier P uit de 
afbeelding meer hormoon produceert.   
 

 
 

 Geef de naam van P. 
 
........................................................................................................................  
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Delen van het gebit 
 

1p 27 Het gebit bestaat uit snijtanden, hoektanden en kiezen. 
Bij een tandarts hebben die allemaal een eigen nummer. 
Dit is hieronder weergegeven.  
 

 
 
Welk nummer geeft een kies aan? 
A 1.1 
B 2.6 
C 4.2 
 
 

Huid en lichaamstemperatuur 
 

1p 28 In de huid komen onder andere bloedvaten voor. 
Bloedvaten spelen een directe rol bij de regeling van de lichaamstemperatuur. 
In welk deel van de huid liggen deze bloedvaten? 
A alleen in de lederhuid 
B alleen in de opperhuid 
C zowel in de lederhuid als in de opperhuid 
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Een ‘wandelende’ nier 
 

1p 29 Bij sommige mensen blijven de nieren niet goed ‘op hun plek’. 
Bijvoorbeeld als zo’n persoon gaat staan, kan de nier zich verplaatsen in de 
buikholte. 
Door het ‘wandelen’ van de nier kan deel P dubbelknikken.  
Daardoor vermindert de afvoer van urine naar de blaas. 
 

 
 
Wat is de naam van P? 
A nierader 
B urinebuis 
C urineleider 
 
 

 P 
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Een zeldzame ziekte 
 
 
Wetenschappers denken de oorzaak van een zeldzame hersenziekte te hebben 
ontdekt. 
Bij deze ziekte zijn de grote hersenen aangetast. 
 
 

1p 30 In de afbeelding zijn drie verschillende delen van het zenuwstelsel met een letter 
aangegeven.  
 

 
 
Welke letter geeft het hersendeel aan dat bij deze ziekte is aangetast? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
 

1p 31 Heeft deze aantasting bij zo’n patiënt gevolgen voor het optreden van reflexen? 
A nee 
B Ja, alleen voor het optreden van reflexen in het hoofd en de hals. 
C Ja, voor het optreden van reflexen in het hele lichaam. 
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Een ‘luie’ maag 
 

1p 32 Door verschillende oorzaken kan voedsel te lang in de maag blijven. 
Bij mensen die dat regelmatig hebben, wordt soms gesproken over een ‘luie’ 
maag. 
In de afbeelding zijn verschillende organen met een letter aangegeven.  
 

 
 
Welke letter geeft de maag aan? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
D letter S 
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Een zee-olifant 
 
 
Zee-olifanten zijn grote zee-roofdieren. 
Ze worden zo genoemd omdat ze zo groot zijn én omdat de mannetjes een 
slurfachtige neus hebben. 
Zee-olifanten eten vooral inktvis.   
Inktvissen - op hun beurt - eten garnalen die van plantaardig plankton leven. 
 

 
 
 

1p 33 Welke voedselketen wordt hierboven beschreven? 
A plantaardig plankton  zee-olifant  inktvis  garnaal 
B plantaardig plankton  inktvis  garnaal  zee-olifant 
C plantaardig plankton  garnaal  inktvis  zee-olifant 
 

1p 34 Welk soort kiezen heeft een zee-olifant? 
A knipkiezen 
B knobbelkiezen 
C plooikiezen 
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De ziekte van Glanzmann 
 
 
Ongeveer dertig mensen in Nederland hebben de ziekte van Glanzmann. 
Door een erfelijke afwijking werken bij hen de bloedplaatjes onvoldoende. 
 
 

1p 35 In de afbeelding zijn van gezond bloed drie verschillende bloeddeeltjes 
aangegeven. 
 

 
 
 
Welke letter geeft een bloedplaatje aan? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
 

1p 36 Wat is het directe gevolg van de ziekte van Glanzmann? 
A een vermindering van de bloedstolling 
B een vermindering van het vervoer van warmte 
C een vermindering van het vervoer van zuurstof 
 
 

 P 
 
 
 

 Q 
 

 R 
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Hartwormen 
 
 
In een artikel staat: 
 
Honden kunnen erg ziek worden door hartwormen. 
Larven van deze hartwormen leven in het lichaam van bepaalde 
muggen. 
Als zo’n mug een hond steekt, kunnen de hartwormen in de hond 
terechtkomen. 
Daar gaan ze op weg naar het hart van de hond. 
Ze groeien en vermeerderen zich sterk. 
In de afbeelding zijn hartwormen in het hart van een hond te zien. 
 

 
 
 

1p 37 In welk deel van het hart zijn hartwormen te zien in de afbeelding? 
A alleen in een boezem 
B alleen in een kamer 
C zowel in een boezem als in een kamer 
  

1p 38 Door de grote hoeveelheid hartwormen kan bloedvat P uit de afbeelding verstopt 
raken. 
Wat is de naam van P? 
A aorta 
B kransslagader 
C longslagader 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Zaadcellen 
 
 
In de afbeelding is een deel van een teelbal van een volwassen man 
weergegeven. 
In de teelbal worden onder andere zaadcellen gemaakt. 
Drie cellen zijn met een letter aangegeven.  
 

 
 
 

1p 39 Welke letter geeft een zaadcel aan? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
 

1p 40 Zaadcellen die de teelbal verlaten, worden op een andere plaats opgeslagen. 
Waar worden de zaadcellen vooral opgeslagen? 
A in de bijballen 
B in de prostaat 
C in de zaadblaasjes 
 
 
 

einde  913-0191-a-BB-1-o* 
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 800013-1-724o  

Examen VMBO-BB 

2008 
X 

 
 

 biologie CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 

Dit examen bestaat uit 41 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 46 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
woensdag 28 mei
11.30 - 13.00 uur

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3. 
 

 
Tenzij anders vermeld, is er sprake van normale situaties en gezonde 
organismen. 
 
 

Plassen 
 
In een folder staat: 
 
 
De blaas is een deel van het uitscheidingsstelsel. 
De blaas ligt achter de botten van het bekken.  
Door de soepele wand kan de blaas zich gemakkelijk aanpassen aan een 
wisselende inhoud. 
Als de blaas ongeveer 400 ml urine bevat, worden zenuwen geprikkeld. 
Hierdoor trekken spieren rond de blaas zich samen en ontstaat aandrang 
tot plassen.   
 

 
 
 

A 
B 
C 
D 

 
 

A 
B 
C 
D

XB(2) (3)X 
X

A 
B 
C 
D 

 (1) 
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1p 1 Als we over de blaas praten, hebben we het dan over een weefsel, een orgaan 
of een organisme? 
A een weefsel 
B een orgaan 
C een organisme 
 

2p 2 In de tekst in de folder worden samen met het uitscheidingsstelsel ook delen van 
andere orgaanstelsels genoemd. 

 Geef de naam van twee andere orgaanstelsels die in de tekst ter sprake 
komen. 

 
......................................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
 

Hoge bloeddruk 
 

1p 3 Joke heeft hoge bloeddruk. 
Ze krijgt het advies om zo weinig mogelijk zout te gebruiken. 
Zout bevat natrium. 
Dat is een stof die de bloeddruk bij veel mensen verhoogt. 
 
Joke gaat kaas kopen als broodbeleg. 
Ze kan kiezen uit verschillende soorten (zie de tabel). 
 
Per 100 gram voedingsmiddel: 
 

kaas energie 
(kJ) 

eiwit 
(g) 

vet 
(g) 

koolhy-
draten 

(g) 

natrium
(mg) 

calcium 
(mg) 

ijzer 
(mg) 

Edammer 1443 30 25 0 1050   965 0,1 
Emmentaler 1615 29 30 0   450 1020 0,3 
Leidse 20+ 1125 38 13 0 1090 1110 0,1 
Maaslander 1640 26 32 0   735   860 0,1 
 
Welke soort kaas kan Joke het beste kiezen als ze het advies wil opvolgen? 
A Edammer 
B Emmentaler 
C Leidse 20+ 
D Maaslander 
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tekening P tekening Q

Gemiddelde energiebehoefte 
 

1p 4 Wetenschappers hebben onderzoek gedaan naar de gemiddelde 
energiebehoefte bij mannen van verschillende leeftijden. 
Een deel van de resultaten is weergegeven in de tabel. 
 

leeftijd 
gemiddelde 
energiebehoefte 
per dag (in kJ) 

  1 t/m   3 jaar   5000 
  4 t/m   8 jaar   7200 
  9 t/m 13 jaar 10600 
14 t/m 18 jaar 14000 
19 t/m 30 jaar 12900 
31 t/m 50 jaar 12200 
51 t/m 70 jaar 11000 
 

 Leg uit waardoor de gemiddelde energiebehoefte bij mannen tussen 14 en 
18 jaar het grootst is. 

 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
 

Delen van het zenuwstelsel 
 

1p 5 In de tekeningen zijn twee doorsneden door het zenuwstelsel van een mens 
weergegeven.   
 
 
 
 

  
 
Op welke plaats in tekening Q kan de doorsnede van tekening P voorkomen? 
A op plaats 1 
B op plaats 2 
C op plaats 3 
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Het ruiken bij een ijsbeer 
 

1p 6 Sommige soorten dieren kunnen heel goed ruiken. 
Zo hebben wetenschappers ontdekt, dat een ijsbeer soms zijn voedsel kan 
ruiken als dat wel 20 kilometer verderop ligt.  
 

 
 
In welk deel van het zenuwstelsel vindt de herkenning plaats dat deze geur 
‘voedsel’ betekent? 
A in de grote hersenen 
B in de kleine hersenen 
C in het ruggenmerg 
 
 

Vrouwelijke geslachtsorganen 
 

1p 7 In de afbeelding is een doorsnede van een gedeelte van het onderlichaam van 
een vrouw schematisch weergegeven. 
 

 
 
Bij een zwangere vrouw wordt één van de aangegeven delen tijdens de 
zwangerschap veel groter. 
Welk deel wordt dan veel groter? 
A deel P 
B deel Q 
C deel R 
D deel S 
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Melatonine 
 

1p 8 In een artikel staat het volgende: 

 
Melatonine is een stof die in het hoofd wordt gemaakt. 
Maar je kunt het ook kopen in de vorm van pillen. 
Door de werking van melatonine kun je beter slapen. 
Ook verbetert het de afweer van het lichaam. 
Sommige mensen nemen daarom elke dag een tablet met deze stof. 
Maar er zijn ook negatieve effecten van melatonine gevonden. 
Zo wordt de ovulatie geremd bij vrouwen die veel melatonine gebruiken. 

 

Drie voorbehoedmiddelen zijn: de pil, het condoom en het spiraaltje. 
Met de werking van welk voorbehoedmiddel komt het beschreven negatieve 
effect van melatonine overeen? 
A met die van de pil 
B met die van het condoom 
C met die van het spiraaltje 
 
 

Problemen met de lever 
 

1p 9 Sommige mensen hebben een lever die minder goed werkt. 
Dit kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door een ziekte die PSC heet. 
Hierbij raakt de afvoergang van deel P afgesloten.  

 
 Wat is de naam van deel P? 

 
........................................................................................................................  
 

1p 10 Patiënten die PSC hebben, moeten een bepaald medicijn slikken.  
Dit medicijn wordt vanuit de dunne darm opgenomen in het bloed.  
Drie bloedvaten zijn: de leverader, de leverslagader en de poortader. 
Via welk bloedvat bereikt het medicijn de lever het eerst? 
A via de leverader 
B via de leverslagader 
C via de poortader 
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bloempjebloempje

Wilgenkatjes 
 
 
De wilg is een boomsoort die veel in Nederland voorkomt. 
De bloemen van deze boom worden wilgenkatjes genoemd. 
Hieronder zijn twee typen wilgenkatjes weergegeven.   
De beide typen wilgenkatjes komen nooit aan dezelfde boom voor. 
 

  
 
 

1p 11 Welke wilg kan zaden vormen? 
A alleen een wilg met wilgenkatjes van type 1 
B alleen een wilg met wilgenkatjes van type 2 
C een wilg met wilgenkatjes van type 1 en een wilg met wilgenkatjes van  

type 2 
 

1p 12 Vindt de bestuiving bij de wilg plaats door de wind of door insecten? Leg uit 
waaraan je dat in de afbeelding kunt zien. 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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Een urine-stoma 
 

1p 13 In sommige ernstige gevallen wordt tijdens een operatie een zogenaamde urine-
stoma gemaakt. 
Hierna worden bepaalde delen van het uitscheidingsstelsel niet meer gebruikt 
door zo’n patiënt.   
In de afbeelding is onder andere schematisch een urine-stoma weergegeven. 
 

 
 gezond persoon patiënt met urine-stoma 
 
Welke delen van het uitscheidingsstelsel worden volgens de informatie door 
iemand met een urine-stoma niet meer gebruikt? 
A de blaas en de urinebuis 
B de blaas en de urineleiders 
C de urinebuis en de urineleiders 
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Overgevoeligheid voor gluten 
 

1p 14 In een folder staat: 
 
 
Gluten is een eiwit dat voorkomt in bepaalde granen. 
Sommige mensen zijn overgevoelig voor dit eiwit. 
Als zij gluten eten, wordt het slijmvlies van hun dunne darm beschadigd. 
Daardoor worden te weinig voedingsstoffen door het lichaam opgenomen. 
Een goede manier om overgevoeligheid voor gluten te voorkomen, is het 
volgen van een glutenvrij dieet. 
Dankzij dit dieet herstelt het dunne darmslijmvlies zich. 
Het dieet moet wel levenslang gevolgd worden, want anders komen de 
klachten terug. 
 
 
In de afbeelding is een gedeelte van het verteringsstelsel weergegeven. 
 

     
 
Welke letter geeft het deel aan dat bij overgevoeligheid voor gluten wordt 
aangetast? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
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Ontbijtkoek 
 

1p 15 Hieronder is een deel van de productinformatie van ontbijtkoek weergegeven. 
 
 
ONTBIJTKOEK 
 
vol vezels en vetarm 
 
Dit product bevat onder andere suikerstroop (glucose), zout, water en 
plantaardige olie. 
 

450 gram e 
 
 
Ontbijtkoek bestaat uit verschillende voedingsstoffen. 
Sommige van deze voedingsstoffen kunnen in het verteringsstelsel direct in het 
bloed worden opgenomen. 
 

 Geef de naam van een voedingsstof uit ontbijtkoek die in het lichaam kan 
worden opgenomen zonder dat daar vertering voor nodig is. Gebruik de 
bovenstaande informatie. 

 
........................................................................................................................  
 
 

Een invloed van nicotine 
 

1p 16 Nicotine heeft verschillende effecten op het lichaam van een mens. 
Eén van de gevolgen is het verhogen van de productie van een bepaald 
hormoon. 
Dit hormoon verhoogt de activiteit van de spieren, van de ademhaling en van de 
bloedsomloop. 
Welke hormoonklieren maken dit hormoon? 
A de bijnieren 
B de eilandjes van Langerhans 
C de eierstokken en de teelballen 
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trommelvlies 

trommelholte 

buis van Eustachius 

Oorpijn 
 

1p 17 In een artikel staat het volgende: 
 
 
Oorpijn wordt meestal veroorzaakt door een ontsteking in de 
trommelholte. 
Als bijvoorbeeld de buis van Eustachius verstopt raakt, zit vocht 
‘gevangen’ in de trommelholte. 
Zo komt er druk op het trommelvlies te staan en dat doet pijn. 
Als er door ophoping van vocht druk op het trommelvlies staat, kun je ook 
minder goed horen.   
 

 
 
 

 Leg uit waardoor je minder goed kunt horen als er druk op het trommelvlies 
staat. 

 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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plant P plant Q 

Twee planten 
 

1p 18 Hieronder zijn twee planten weergegeven.   
 

 
 
Welke van deze planten kan zich zowel geslachtelijk als ongeslachtelijk 
voortplanten? 
A alleen plant P 
B alleen plant Q 
C zowel plant P als plant Q 
 
 

Kenmerken van een vrouw 
 

1p 19 Enkele kenmerken van een vrouw zijn: 
1 Bij een vrouw treedt borstgroei op. 
2 Bij een vrouw treedt groei van schaamhaar op. 
3 Een vrouw heeft een baarmoeder. 
Welke van deze kenmerken zijn secundaire geslachtskenmerken? 
A kenmerk 1 en kenmerk 2 
B kenmerk 1 en kenmerk 3 
C kenmerk 2 en kenmerk 3 
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Boomalg 
 
 
Op bomen kom je soms een groenige,  
vochtige laag tegen. 
Deze laag bestaat uit boomalgen. 
Boomalgen zijn eencellige plantjes. 
 
 
 
 

1p 20 Heeft een boomalg cytoplasma? En heeft een boomalg een celmembraan? 
A alleen cytoplasma 
B alleen een celmembraan 
C zowel cytoplasma als een celmembraan 
 

1p 21 In boomalgen kan onder andere fotosynthese plaatsvinden. 
Hierbij wordt glucose gemaakt. 
Welke andere stof ontstaat hierbij? 
A koolstofdioxide 
B water 
C zuurstof 
 

2p 22 Het omzetten van stoffen, zoals bij de fotosynthese, wordt stofwisseling 
genoemd. Stofwisseling is een levenskenmerk. 

 Geef twee andere levenskenmerken die bij boomalgen kunnen voorkomen. 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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Kabeljauw 
 
 
Kabeljauw is een vissoort die veel door mensen wordt gegeten. 
In de Atlantische Oceaan worden veel kabeljauwen gevangen. 
Zij leven van vissen zoals haringen. 
Haringen eten onder andere plantaardig plankton, dat in het zeewater zweeft. 
Kabeljauwen paren vooral rond april. 
Als na een maand de eieren uitkomen, groeien de jongen snel. 
Eerst leven zij nog van plankton daarna gaan zij over op het eten van vissen. 
Kabeljauwen kunnen wel anderhalve meter lang worden. 
 
 
 
 
 

1p 23 Wat is de volledige voedselketen, waarvan volwassen kabeljauwen volgens de 
tekst deel uitmaken? 
A mens  kabeljauw  haring  plantaardig plankton 
B plantaardig plankton  kabeljauw  haring  mens 
C plantaardig plankton  haring  kabeljauw  mens 
 

1p 24 Zijn kabeljauwen consumenten, producenten of reducenten? 
A consumenten 
B producenten 
C reducenten 
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Speeksel 
 

1p 25 In een artikel staat: 
 
 
Dankzij drie paar speekselklieren stroomt dagelijks bijna een liter vers 
speeksel onze mond in.  
Elke minuut wordt de totale speekselhoeveelheid in het dunne laagje dat 
ons mondoppervlak bedekt, ververst. 
We staan er nauwelijks bij stil hoe onmisbaar dat vocht is. 
Maar bij patiënten met beschadigde speekselklieren vermindert de toevoer 
van deze vloeistof. 
Dan wordt duidelijk hoe belangrijk speeksel is. 
Bijvoorbeeld om het gebit in een goede conditie te houden. 
 
 

 Leg uit op welke manier speeksel beschermt tegen tandbederf. 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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Malaria 
 
 
Malaria is een ziekte die wordt overgedragen door bepaalde muggen. 
In de speekselklieren van deze muggen leven malaria-parasieten. 
Als zo’n mug een mens steekt, kunnen deze parasieten in het bloed 
terechtkomen. Hier dringen ze dan rode bloedcellen binnen. 
Deze rode bloedcellen gaan dan stuk. 
 
 

1p 26 Wat is het directe gevolg als rode bloedcellen stuk gaan? 
A een vermindering van de afweer 
B een vermindering van de bloedstolling 
C een vermindering van het vervoer van zuurstof 
 

1p 27 In de afbeelding zijn van gezond bloed drie verschillende soorten bloeddeeltjes 
weergegeven.  
 

 
Welk bloeddeeltje stelt een rode bloedcel voor? 
A bloeddeeltje P 
B bloeddeeltje Q 
C bloeddeeltje R 
 

1p 28 Bij iemand met malaria wordt het tekort aan rode bloedcellen weer aangevuld 
doordat het lichaam nieuwe rode bloedcellen aanmaakt. 
Waar vindt de vorming van nieuwe rode bloedcellen plaats? 
A in de lever 
B in de nieren 
C in het beenmerg 
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Keelholte 
 

1p 29 In de afbeelding is schematisch een gedeelte van het hoofd van de mens 
weergegeven. 
In de keelholte kruisen de weg van de lucht en de weg van het voedsel elkaar. 
Onder andere het strotklepje en de huig zorgen ervoor dat het voedsel de juiste 
richting uit gaat. 
 

 
 
Wat is de functie van de huig? 
A Deze sluit de keelholte af tijdens het ademhalen. 
B Deze sluit de luchtpijp af tijdens het slikken. 
C Deze sluit de neusholte af tijdens het slikken. 
D Deze sluit de slokdarm af tijdens het ademhalen. 
 
 

Vervoer door het bloed 
 

1p 30 Drie organen van de mens zijn: de dunne darm, de longen en de nieren. 
Deze organen bevatten onder andere haarvaten. 
Via deze haarvaten stroomt bloed door de organen. 
Bij welke van deze organen bevat het bloed aan het eind van de haarvaten meer 
koolstofdioxide dan aan het begin van de haarvaten? 
A bij de dunne darm en bij de longen 
B bij de dunne darm en bij de nieren 
C bij de longen en bij de nieren 
 

1p 31 Enkele stoffen in het lichaam van de mens zijn: hormonen en water. 
Welke van deze stoffen worden door het bloed vervoerd? 
A alleen hormonen 
B alleen water 
C zowel hormonen als water 
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Hart en bloedvaten 
 
 
In de afbeelding is het hart met een aantal bloedvaten weergegeven.  
De pijlen geven de richting aan waarin het bloed stroomt.   
 

 
 
 

1p 32 Wat is de naam van bloedvat P? 
 
........................................................................................................................  
 

1p 33 Zijn in de afbeelding bloedvaten van de grote bloedsomloop weergegeven? En 
zijn bloedvaten van de kleine bloedsomloop weergegeven? 
A alleen van de grote bloedsomloop 
B alleen van de kleine bloedsomloop 
C zowel van de grote als van de kleine bloedsomloop 
 
 
Door de pompwerking van het hart zetten bloedvaten uit en trekken samen 
terwijl het bloed er doorheen stroomt. Deze hartslag kan gemakkelijk gemeten 
worden door de kloppingen te tellen van een bloedvat in de pols vlak onder de 
duim. Dit wordt de polsslag genoemd.   
In de onderstaande afbeelding is weergegeven hoe dit wordt gedaan. 
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1p 34 Kan de polsslag worden opgenomen van de ader in de pols? En kan dat van de 
slagader in de pols? 
A alleen van de ader 
B alleen van de slagader 
C zowel van de ader als de slagader 
 

2p 35 In de tabel is van een aantal leeftijden de gemiddelde polsslag weergegeven. 
 

leeftijd gemiddelde polsslag  
(in aantal per minuut) 

  3 jaar 100 
  8 jaar   90 
18 jaar   70 
 

 Wat is de gemiddelde polsslag van iemand van 13 jaar? Zet eerst 
hieronder de gegevens van de tabel uit in een diagram. Bepaal daarna 
het getal. 

 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
leeftijd (in jaren)

120

110

100

90

80

70

0

gemiddelde
polslag

(in aantal
per minuut)

 
 
de gemiddelde polsslag van iemand van 13 jaar: ...............................................  
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plant P plant Q plant R 

Vogels 
 

1p 36 Vogels hebben geen zweetklieren. 
Bij warm weer zie je vogels daarom vaak stilzitten en met open snavel zeer snel 
ademhalen.   
 

 
 
Waarvoor dient deze snelle manier van ademhalen bij warm weer vooral? 
A om meer water te verdampen 
B om meer zouten uit te scheiden 
C om meer zuurstof op te nemen 
 
 

Bestuiving 
 

1p 37 Hieronder zijn drie verschillende planten in een bepaald stadium van de 
ontwikkeling weergegeven.   
 

 
 
Bij welke plant kan, in het stadium waarin deze is afgebeeld, bestuiving 
optreden? 
A bij plant P 
B bij plant Q 
C bij plant R 
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Scheel zien 
 

1p 38 In een folder staat: 
 
 
Bij sommige kinderen werken de spieren van één oog niet goed. 
Daardoor gaan ze scheel zien. 
Scheel zien is niet hetzelfde als dubbel zien. 
Bij een kind dat scheel ziet, zijn de hersenen extra actief. 
Het beeld van het afwijkende oog wordt in de hersenen namelijk 
uitgeschakeld. 
Zo kan een oog het kijken ‘verleren’ en zich daardoor minder goed 
ontwikkelen. 
 
 
In de afbeelding is een doorsnede van een oog weergegeven.   
 

 
 
Welke letter geeft een deel aan dat bij scheel zien niet goed werkt volgens de 
informatie? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
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Balanitis 
 

2p 39 Balanitis is de naam van een ziekte van het mannelijke voortplantingsorgaan. 
Bij deze ziekte raken de delen ontstoken die met de letters P en Q in de 
afbeelding zijn aangegeven.   
 

 
 

 Geef de naam van het deel van de penis dat met P is aangegeven. 
En wat is de naam van het deel van de penis dat met Q is aangegeven? 

 
naam van het deel van de penis dat met P is aangegeven = …………………..….. 
 
naam van het deel van de penis dat met Q is aangegeven = ………………………. 
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De eekhoorn 
 
In een artikel staat: 
 
 
Eekhoorns leven in bossen. 
Ze hebben een korte snuit en grote ogen. 
Aan hun poten hebben ze stevige nagels, waarmee ze vlug in bomen 
kunnen klimmen. 
In de bomen voelen ze zich thuis. 
Met hun krachtige achterpoten kunnen ze enorme sprongen maken, 
bijvoorbeeld naar een andere boom. 
Als eekhoorns van boom tot boom springen, gebruiken ze hun grote staart 
om het evenwicht te bewaren. 
Eekhoorns eten eikels, beukennootjes en dergelijke. 
Hierbij gebruiken ze soms hun voorpoten.   
 

 
 
 

2p 40 De lichaamsbouw van een eekhoorn is aangepast aan het leven in bossen. 
 Schrijf twee van zulke aanpassingen op. Gebruik de bovenstaande 

informatie.   
 
......................................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 

1p 41 Eekhoorns zijn planteneters. 
Welk soort kiezen hebben eekhoorns? 
A knipkiezen 
B knobbelkiezen 
C plooikiezen 
 
 
 

einde  800013-1-724o* 
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 800045-2-724o  

Examen VMBO-BB 

2008 
X 

 
 

 biologie CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 

Dit examen bestaat uit 40 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 43 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 2
dinsdag 17 juni

13.30 - 15.00 uur

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3. 
 

 
Tenzij anders vermeld, is er sprake van normale situaties en gezonde 
organismen. 
 
 

Spoelwormen 
 
In een folder staat: 
 
 
Spoelwormen zijn wormen die in de dunne darm van mensen kunnen 
voorkomen. 
Ze worden ongeveer 40 centimeter lang. 
Eitjes van spoelwormen komen met de ontlasting naar buiten. 
Soms komen de eitjes op groenten of fruit terecht. 
Zo kunnen ze bij het eten ingeslikt worden. 
De jonge wormen die in het verteringskanaal uit de eitjes komen, kruipen 
door de wand van de dunne darm heen. 
Zo komen ze in het bloed terecht dat ze onder andere naar de lever en de 
longen vervoert.   
 

 
 
 

1p 1 Als we over een spoelworm praten, hebben we het dan over een weefsel, een 
orgaan of een organisme? 
A een weefsel 
B een orgaan 
C een organisme 
 
 

A 
B 
C 
D 

 
 

A 
B 
C 
D

XB(2) (3)X 
X

A 
B 
C 
D 

 (1) 
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2p 2 In de tekst worden samen met het verteringsstelsel ook delen van andere 
orgaanstelsels genoemd. 

 Geef de naam van twee andere orgaanstelsels die in de tekst ter sprake 
komen. 

 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 

1p 3 In de afbeelding is een gedeelte van het verteringsstelsel  
weergegeven.     
Welke letter geeft het deel aan waarin volgens  
de informatie jonge spoelwormen voorkomen? 
A alleen letter P 
B alleen letter Q 
C zowel letter P als letter Q 
 
 
 
 
 
 

De galago 
 

1p 4 Galago's zijn apen die 50 centimeter groot kunnen 
worden. 
Het zijn nachtdieren die in bomen leven. 
De dieren komen voor in de bossen in Afrika. 
Galago's eten vooral insecten en vruchten. 
Galago's kunnen vliegende insecten als sprinkhanen 
en motten uit de lucht grijpen met hun voorpoten.  
Soms eet een galago ook een hagedis of een vogeltje. 
Overdag slapen galago's in holle bomen of in 
zelfgebouwde nesten. 
Welk type kiezen heeft een galago? 
A knipkiezen 
B knobbelkiezen 
C plooikiezen 
 

2p 5 Het omzetten van stoffen, zoals bij het eten, is een levenskenmerk. 
 Geef twee andere levenskenmerken die bij galago’s kunnen voorkomen. 

 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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Streptokokken-infectie 
 

1p 6 Streptokokken zijn bacteriën. 
Door een streptokokken-infectie kunnen verschillende ziekten ontstaan. 
Zo kunnen als gevolg van een streptokokken-infectie de hartkleppen een andere 
vorm krijgen.  
Deze kleppen sluiten dan niet goed meer. 
Heeft dit gevolgen voor de bloedruk in de aorta? 
A nee 
B Ja, de bloeddruk neemt af. 
C Ja, de bloeddruk neemt toe. 
 
 

Bruinbrood en beschuit 
 
 
Bruinbrood en beschuit worden beide van tarwe gemaakt. 
In de tabel is de samenstelling van deze voedingsmiddelen weergegeven. 
 
Per 100 gram voedingsmiddel: 
 
voedingsstof bruinbrood beschuit 
eiwit (g)   8 14 
vet (g)      2,5   7 
koolhydraten (g) 43 74 
mineralen (mg)  896,5  681,5 
vitamine B (mg)        0,37        0,24 
water (g) 40    5 
 
 

1p 7 Uit de tabel blijkt dat 100 gram bruinbrood en 100 gram beschuit verschillende 
hoeveelheden voedingsstoffen bevatten. 
 
Een snee bruinbrood weegt gemiddeld 30 gram. 
Een beschuit weegt gemiddeld 10 gram. 
 
Waardoor krijg je meer eiwit binnen: door het eten van één snee bruinbrood of 
door het eten van één beschuit? Of maakt het geen verschil? 
A door het eten van één snee bruinbrood 
B door het eten van één beschuit 
C het maakt geen verschil 
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1p 8 Bruinbrood en beschuit bevatten vitamine B. 
Over vitamine B worden twee uitspraken gedaan. 

 Geef bij elke uitspraak met een kruisje aan of deze juist of onjuist is. 
 
uitspraak juist onjuist 
Vitamine B wordt in het bloed opgenomen 
zonder dat daar vertering voor nodig is. 

  

Vitamine B wordt vooral in de dunne darm in het 
bloed opgenomen. 

  

 
1p 9 Tot welke groep stoffen behoort vitamine B? 

A tot de beschermende stoffen 
B tot de bouwstoffen 
C tot de brandstoffen 
 
 

Gemiddelde energiebehoefte 
 

1p 10 Wetenschappers hebben onderzoek gedaan naar de gemiddelde 
energiebehoefte bij vrouwen. 
Een deel van de resultaten is weergegeven in de tabel. 
 

leeftijd 
gemiddelde  
energiebehoefte  
per dag (in kJ) 

  1 t/m   3 jaar   4700 
  4 t/m   8 jaar   6500 
  9 t/m 13 jaar   9500 
14 t/m 18 jaar 10400 
19 t/m 30 jaar 10200 
31 t/m 50 jaar   9700 
51 t/m 70 jaar   9000 
  
zwangere 
vrouwen 11400 

 
 Leg uit waardoor de gemiddelde energiebehoefte bij zwangere vrouwen het 

grootst is. 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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Wat zie ik? 
 

1p 11 Als je naar de afbeelding kijkt, herken je een appel.   
 

 
 
In welk deel van het zenuwstelsel vindt de herkenning plaats dat deze 
afbeelding een appel voorstelt? 
A in de grote hersenen 
B in de kleine hersenen 
C in het ruggenmerg 
 
 

De talgklieren van een baby 
 

1p 12 In een artikel staat: 
 
 
De talgklieren van een baby worden tijdens de zwangerschap sterk 
ontwikkeld door de werking van hormonen van de moeder. Tijdens de 
geboorte zijn de meeste baby's dan ook bedekt met een flinke laag 
huidsmeer. Vlak na de geboorte stopt de productie van talg door het kind 
bijna volledig. Pas tussen het 4e en 6e levensjaar komt de talgproductie 
weer op gang. 
 
 
Hoe komen tijdens de zwangerschap hormonen uit het lichaam van de moeder 
terecht in het lichaam van de baby? 
A alleen via de placenta 
B alleen via het vruchtwater  
C zowel via de placenta als via het vruchtwater 
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Implanon 
 

1p 13 In een artikel staat het volgende: 
 
 
Implanon is een voorbehoedmiddel. 
Het heeft de vorm van een staafje dat zo groot is als een lucifer. 
Dit staafje wordt door een dokter bij een vrouw onder de huid van een 
bovenarm geplaatst. 
Daar geeft het hormonen af die de ovulatie remmen. 
Als het staafje wordt verwijderd, is de vrouw na een maand weer 
vruchtbaar.   
 

 
 
 
Drie andere voorbehoedmiddelen zijn: de pil, het condoom en het spiraaltje. 
Met de werking van welk voorbehoedmiddel komt de beschreven werking van 
Implanon overeen? 
A met die van de pil 
B met die van het condoom 
C met die van het spiraaltje 
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bloem P 

bloem Q 

Een maisplant 
 
 
In de afbeelding is een maïsplant met bloemen weergegeven. 
Aan één maïsplant komen zowel mannelijke als vrouwelijke bloemen voor. 
 

 
 
 

1p 14 Vindt de bestuiving bij een maïsplant plaats door de wind of door insecten? Leg 
uit waaraan je dat in de afbeelding kunt zien. 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 

1p 15 In welke maïsbloem kunnen zaden worden gevormd? 
A alleen in bloem P 
B alleen in bloem Q 
C zowel in bloem P als in bloem Q 
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Hepatitis A 
 
In een folder staat: 
 
 
Hepatitis A (geelzucht) is een infectie van de lever. 
Het wordt veroorzaakt door een virus. 
Hepatitis A is erg besmettelijk. 
Ieder jaar worden in de hele wereld meer dan 10 miljoen mensen met dit 
virus besmet. 
Dit gebeurt bijvoorbeeld in ontwikkelingslanden waar geen goed 
drinkwater is. 
Een reiziger die naar dit soort landen wil, krijgt het advies om zich te laten 
inenten. 
 
 

1p 16 In de afbeelding zijn enkele organen weergegeven.   
 

 
 
Welke letter geeft de lever aan? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
D letter S 
 

1p 17 Door het inenten komt in het bloed de vorming van antistoffen tegen hepatitis A 
op gang. 
Welke bloeddeeltjes maken deze antistoffen? 
A de bloedplaatjes 
B de rode bloedcellen 
C de witte bloedcellen 
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Nordic Walking 
 

1p 18 In een folder staat: 
 
 
Nordic Walking is een nieuwe sport die lijkt op langlaufen: lopen met 
stokken, maar zonder ski’s. 
Deze vorm van wandelen is ontstaan in Finland.  
Bij Nordic Walking worden de nek-, schouder- en armspieren intensief 
gebruikt. 
Daarnaast worden vooral de rug-, buik-, heup- en beenspieren sterk 
aangespannen.  
Bij een juist uitgevoerde techniek ligt het totale energiegebruik 20% hoger 
dan bij sportief wandelen. 
 
 
Twee bloedvaten zijn: de armslagader en de beenslagader. 
Via welk bloedvat zal er - vergeleken met sportief wandelen - meer brandstof 
worden vervoerd? 
A alleen via de armslagader 
B alleen via de beenslagader 
C zowel via de armslagader als via de beenslagader 
 
 

Een afsluiting door een niersteen 
 

1p 19 In de afbeelding is een deel van het uitscheidingsstelsel weergegeven. 
Op plaats P sluit een niersteen de doorvoer helemaal af.   
 

 
 
Wat is het gevolg van deze afsluiting? 
A Er kan geen afvoer van bloed meer plaatsvinden uit deze nier. 
B Er kan geen afvoer van urine meer plaatsvinden uit de blaas. 
C Er kan geen afvoer van urine meer plaatsvinden uit deze nier. 
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Geslachtshormoon 
 

1p 20 In de afbeelding zijn drie hormoonklieren met een letter aangegeven. 

   
Welke letter geeft een klier aan die vrouwelijk geslachtshormoon maakt? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
 
 

Minder goed horen 
 

1p 21 Soms kan iemand minder goed horen door een beschadiging van de 
zintuigcellen in het slakkenhuis. 

 
 Leg uit waardoor iemand minder goed hoort als de zintuigcellen in het 

slakkenhuis beschadigd zijn. 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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spore 

zwamvlok

Schimmels 
 

1p 22 Schimmels komen overal op de wereld voor. 
Wetenschappers denken dat er 1.500.000 verschillende soorten schimmels 
bestaan.   
Daarvan is maar een klein deel door hen beschreven (zie de afbeelding). 
 

Legenda:
beschreven 
schimmel-soorten
niet beschreven
schimmel-soorten

 
 
Hoeveel procent van de verschillende soorten schimmels is beschreven? 
A   5% 
B 10% 
C 90% 
D 95% 
 

1p 23 Een bepaalde soort schimmel kan zich voortplanten met sporen die allemaal 
hetzelfde zijn. 
Als zo’n spore op een goede groeiplaats terechtkomt, groeit daaruit een 
zwamvlok. Dit is een netwerk van draadvormige cellen.   
Op verschillende plaatsen vormen zich bolletjes op de zwamvlok. 
Uit zo’n bolletje groeit een paddenstoel, die weer miljoenen sporen kan vormen.   

 
Welke vorm van voortplanting wordt hierboven beschreven? 
A alleen geslachtelijke voortplanting 
B alleen ongeslachtelijke voortplanting 
C zowel geslachtelijke als ongeslachtelijke voortplanting 

zwamvlok

spore 
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1p 24 Sommige paddenstoelen worden als 
voedingsmiddel gebruikt, bijvoorbeeld 
champignons.  
In de 17e eeuw ontdekte men dat 
champignons groeien op een mengsel van 
mest en stro.   
Er groeiden er meer als de mest werd 
begoten met water waarmee men 
champignons had gewassen.  

 Leg uit waardoor er meer champignons groeien als de mest wordt begoten 
met water waarmee champignons zijn gewassen. 

 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 

1p 25 Sommige mensen eten geen vlees. 
Ze zoeken daarom naar producten die vlees kunnen vervangen bij een maaltijd. 
Hieronder is een deel van de voedingsmiddelentabel weergegeven. 
 
Per 100 gram voedingsmiddel: 
 
 eiwit 

(g) 
vet 
(g) 

koolhydraat 
(g) 

water 
(g) 

energie 
(kJ) 

champignon   4   0 1 90     85 
rundvlees 20 13 0   4   834 
varkensvlees 16 24 0 59 1184 
 

 Zijn champignons goede vleesvervangers? Leg je antwoord uit met behulp 
van de informatie. 

 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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1p 26 De vorm van de spore is niet bij elke soort schimmel hetzelfde. 
Hieronder zijn vier verschillende sporen weergegeven. 
Ook is een determineerlijst voor sporen afgebeeld.   
 

 
 
 
determineerlijst voor sporen 
 
1A de spore heeft de vorm van een draad ..................................................... 2 
1B de spore heeft een andere vorm .............................................................. 3 
 
2A de spore heeft een gladde buitenkant ............................ Goriolus versicolor 
2B de spore heeft kleine ribbels.......................................... Gomphus clavatus 
 
3A de spore heeft een driekantige vorm ...........................Thelephora terrestris 
3B de spore heeft een andere vorm .............................................................. 4 
 
4A de spore een gladde buitenkant ...................................... Agaricus bisporus 
4B de spore heeft een buitenkant met veel stekels ................. Laccaria laccata 
 
 
Spore 2 is van de champignon. 
Wat is de Latijnse naam van de champignon? Gebruik de bovenstaande 
informatie. 
A Agaricus bisporus 
B Gomphus claviatus 
C Goriolus versicolor 
D Laccaria laccata 
E Thelephora terrestris 
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Kenmerken van een man 
 

1p 27 Twee kenmerken van een man zijn: 
1 Bij een man treedt baardgroei op. 
2 Een man heeft meestal een zwaardere stem dan een vrouw. 

 Zijn dit twee primaire geslachtskenmerken of twee secundaire 
geslachtskenmerken? Leg je antwoord uit. 

 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
 

Een goudvis 
 

1p 28 De lichaamstemperatuur van een goudvis wisselt met de omgeving. 
Zo gaat de lichaamstemperatuur van een goudvis omhoog als het water rond het 
dier warmer wordt.   
Hij wordt dan actiever en zwemt sneller heen en weer dan in koud water. 
 

 
 
Verandert de snelheid van ademhaling van een goudvis als de 
lichaamstemperatuur hoger wordt? 
A nee 
B Ja, de snelheid van ademhaling van de goudvis wordt groter. 
C Ja, de snelheid van ademhaling van de goudvis wordt kleiner. 
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Groot dooiermos 
 

1p 29 Groot dooiermos is een opvallende soort korstmos. 
De kleur is meestal groen/geel. 
Groot dooiermos groeit op de schors van bomen, maar ook op stenen en 
dakpannen. 
In groot dooiermos kan onder andere fotosynthese plaatsvinden. 
Hierbij wordt glucose gemaakt. 
Welke andere stof ontstaat hierbij? 
A koolstofdioxide 
B water 
C zuurstof 
 
 

Tandplak 
 
 
Tandplak bestaat uit etensresten, speeksel en bacteriën.  
Tandplak speelt een rol bij het ontstaan van gaatjes in tanden.  
Men noemt dit cariës. 
 
 

1p 30 Er zijn speciale tandpasta's met bacterie-remmende stoffen die plakvorming op 
tanden tegengaan. 
Welk deel van een tand wordt vooral beschermd door zo’n speciale tandpasta? 
A de tandzenuw  
B het tandbeen 
C het tandglazuur 
 

1p 31 Regelmatig wordt tandplak doorgeslikt.  
Toch worden bacteriën die voorkomen in tandplak vrijwel niet gevonden in de 
dunne darm. 

 Leg uit waardoor deze bacteriën niet levend in de dunne darm voorkomen. 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
 

Verslikken 
 

1p 32 Als je je verslikt, komt bijvoorbeeld eten in je luchtpijp terecht in plaats van in je 
slokdarm. 
Welk orgaan voorkomt dat voedsel in de luchtpijp komt als je wel goed slikt? 
A alleen de huig 
B alleen het strotklepje 
C zowel de huig als het strotklepje 
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Tabaksrook en trilharen 
 
 
Tabaksrook bestaat onder andere uit een mengsel van gassen en 
teerdruppeltjes.  
Tabaksrook tast het slijmvlies in de luchtwegen aan. 
Hierdoor vermindert de werking van de trilharen van dit slijmvlies. 
 
 

1p 33 Wat is de functie van de trilharen van het slijmvlies? 
 
........................................................................................................................  
 

1p 34 Het neusslijmvlies bevat trilharen. 
Op welke andere plaats bevinden zich ook trilharen? 
A in de longblaasjes 
B in de luchtpijp 
C in de mondholte 
 
 

Babyhuid 
 

1p 35 In een artikel staat: 
 
 
Een babyhuid is nog niet ‘af’. 
Tussen de cellen van de hoornlaag van een pasgeboren kind bevinden zich 
nog tussenruimtes. 
Deze tussenruimtes werken als kleine gaatjes in een babyhuid waardoor 
vocht kan verdwijnen. 
Pas later groeien de cellen van de hoornlaag goed tegen elkaar en 
verdwijnen de gaatjes. 
Dan is het vochtverlies uit de huid veel minder. 
 
 

 Noem een ander gevolg voor de baby als de cellen van de hoornlaag de 
huid niet goed afsluiten. 

 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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Vlekken zien 
 
 
Meestal gaat licht ongehinderd door het glasachtig lichaam naar het netvlies. 
Maar soms wordt het glasachtig lichaam troebel, bijvoorbeeld bij oudere 
mensen.   
Een troebel glasachtig lichaam geeft schaduwen op het netvlies. 
Hierdoor ziet zo iemand vlekken die bewegen. 
Het is een lastige, maar onschuldige aandoening. 
 
 

1p 36 In de afbeelding is een doorsnede van een oog weergegeven. 
 

 
 
Welke letter geeft het deel aan dat is aangetast bij iemand die zulke vlekken 
ziet? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
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Een ontsteking van de mannelijke voortplantingsorganen 
 

2p 37 Soms dringen bacteriën via de urinewegen delen van het mannelijke 
voortplantingsstelsel binnen.   
Zo kunnen ontstekingen ontstaan in de organen die met de letters P en Q zijn 
aangegeven. 
 

 
 

 Wat is de naam van orgaan P? En wat is de naam van orgaan Q? 
 
Orgaan P = ......................................................................................................  
 
Orgaan Q = .....................................................................................................  
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Vlaamse gaai 
 
 
Vlaamse gaaien zijn van oorsprong echte bosvogels. 
In het voorjaar voeden ze hun jongen vooral met insecten. 
Dit kunnen bijvoorbeeld rupsen zijn die van eikenbladeren leven. 
In het najaar schakelen Vlaamse gaaien over op plantaardig voedsel. 
Vooral de zaden (eikels) van eikenbomen eten ze graag. 
De vogel verstopt de eikels op verschillende plaatsen in het bos. 
In de winter weet hij niet alle plaatsen terug te vinden. 
 

 
 
 

1p 38 In de tekst worden de namen van drie organismen genoemd. 
Wat is de volledige voedselketen, waarvan deze organismen volgens de tekst 
deel uitmaken? 
A eik  rups  Vlaamse gaai 
B eik  Vlaamse gaai  rups 
C rups  Vlaamse gaai  eik 
 

1p 39 Is de Vlaamse gaai een consument, een producent of een reducent? 
A een consument 
B een producent 
C een reducent 
 

1p 40 De Vlaamse gaai vindt niet alle verstopte zaden van de eik terug. 
 Welk voordeel heeft dit voor de eikenboom? 

 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
 

einde  800045-2-724o* 
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700013-1-741o 

Examen VMBO-BB 

2007 
 
 
 

 biologie CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 

Dit examen bestaat uit 39 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 42 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 

tijdvak 1
woensdag 23 mei

9.00 - 10.30 uur

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3. 
 

 
Tenzij anders vermeld, is er sprake van normale situaties en gezonde 
organismen. 
 

Orgaanstelsels 
 
 
In de afbeelding is schematisch een aantal organen weergegeven. 
Organen zijn een deel van een orgaanstelsel.  
 

 
 
 

1p 1 Enkele orgaanstelsels zijn: het ademhalingsstelsel, het geraamte en het 
voortplantingsstelsel. 
Van welk orgaanstelsel is een deel in de afbeelding te zien? 
A van het ademhalingsstelsel 
B van het geraamte 
C van het voortplantingsstelsel 
 

1p 2 Van welk orgaanstelsel is orgaan P een deel? 
A van het ademhalingsstelsel 
B van het bloedvatenstelsel 
C van het uitscheidingsstelsel 
 

A 
B 
C 
D 

A 
B 
C 
D

XB (2) (3)X
X

A 
B 
C 
D 

 (1) 
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Botten en botverbindingen 
 
 
In het skelet komen gewrichten, kraakbeenverbindingen en naadverbindingen 
voor. 
De afbeelding geeft een deel van het skelet weer.  
 

 
 

2p 3 Welke verbinding bevindt zich op plaats P? En welke op plaats Q? 
Geef het met een kruisje in de onderstaande tabel aan. 
 

 gewricht kraakbeenverbinding naadverbinding 
P    
Q    

 
1p 4 Welke botten zijn in de afbeelding te zien? 

Geef het met een kruisje in de onderstaande tabel aan. 
 
dijbeen  
ellepijp  
sleutelbeen  
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Tulpen 
 

1p 5 Tulpen zijn planten die in het voorjaar bloeien. 
In Nederland worden veel tulpenbollen gekweekt.  
In de afbeelding is een bloeiende tulp weergegeven.  

P

Q

R

 
Een tulp kan zich geslachtelijk en ongeslachtelijk voortplanten. 
Met welk deel kan de tulp zich geslachtelijk voortplanten? 
A met deel P 
B met deel Q 
C met deel R 
 

1p 6 In de afbeelding zijn verschillende stadia in de ontwikkeling van een tulp 
weergegeven. 

 
De tekeningen staan niet in de juiste volgorde.  

 Schrijf de juiste volgorde van de tekeningen tijdens de levensloop op. 
 
............................................................................................................................ 
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kuitspier 
 

 
 
 
 
achillespees 

achillespees 

Achillespees 
 
 
De achillespees bevindt zich aan de achterkant van het onderbeen. 
De achillespees verbindt de kuitspier met bot P.  
 

          
 
 

1p 7 Wat is de naam van bot P? 
A middenvoetsbeentje 
B teenkootje 
C voetwortelbeentje 
 

1p 8 Welke beweging maakt de voet als de kuitspier de achillespees omhoog trekt? 
 

 
 
A beweging 1 
B beweging 2 
C beweging 3 
 

Pagina: 245Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 700013-1-741o 6 lees verder ►►►

baarmoeder 
placenta 

navelstreng 

Geboorte 
 

1p 9 In de afbeelding zijn vier fasen van de geboorte weergegeven.  
 

 
 

 Schrijf de juiste volgorde van deze fasen van de geboorte op. 
 
............................................................................................................................ 
 

1p 10 Tijdens de geboorte trekken spieren rond de baarmoeder zich samen. 
Wat is de naam van zo'n spiersamentrekking? 
A innesteling 
B ovulatie 
C wee 
 

1p 11 Nadat het kind is geboren, vindt de nageboorte plaats. 
Hierbij verlaten resten van de navelstreng en de vruchtvliezen het lichaam van 
de vrouw. 

 Noem nog een deel dat bij de nageboorte het lichaam van de vrouw verlaat. 
 
............................................................................................................................ 
 

Pagina: 246Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 700013-1-741o 7 lees verder ►►►

Zwangerschap 
 
 
In de afbeelding is een zwangerschap weergegeven.  
 

 
 
 

1p 12 Wat is de naam van orgaan P? 
 
............................................................................................................................ 
 

1p 13 Vóór het ontstaan van de zwangerschap, is de eicel bevrucht. 
 In welk deel van het voortplantingsstelsel heeft de bevruchting 

plaatsgevonden? 
 
............................................................................................................................ 
 
 

Pagina: 247Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 700013-1-741o 8 lees verder ►►►

Steriliseren 
 
In een folder staat het volgende: 
 
 
Een man die geen kind meer wil verwekken, kan zich laten steriliseren. 
Tijdens een operatie worden dan bepaalde afvoergangen onderbroken. 
Daardoor kunnen spermacellen van de man een eicel van een vrouw niet meer 
bereiken. 
Het sperma van de man bestaat daarna alleen uit vocht uit twee verschillende 
klieren.  
 

 
 
 

1p 14 De afbeelding geeft weer hoe bepaalde afvoergangen na een sterilisatie zijn 
onderbroken. 

 Wat is de naam van deze onderbroken afvoergangen? 
 
............................................................................................................................ 
 

1p 15 Uit klier Q komt vocht in het sperma. 
Welke letter geeft een andere klier aan waaruit vocht in het sperma komt? 
A letter P 
B letter R 
C letter S 
D letter T 
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Wervels 
 
 
In de afbeelding is een wervelkolom weergegeven.  
 

 
 
 

1p 16 Hoeveel nekwervels zijn in de wervelkolom aanwezig? 
A vijf 
B zeven 
C twaalf 
 

1p 17 In de wervelkolom komen verschillende soorten cellen voor. 
Welke soort cellen zijn vooral in tussenwervelschijven te vinden? 
A beencellen 
B kraakbeencellen 
C zenuwcellen 
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Kroepoek 
 
 
Kroepoek wordt gegeten bij oosterse maaltijden, maar ook als tussendoortje. 
Het wordt onder andere gemaakt van de Tapioca-plant. 
Ook bevat kroepoek garnalen. 
Dit zijn diertjes die in zee leven.   
 

 
 
 

1p 18 Hieronder zijn enkele cellen weergegeven.   
 

 
 
Kunnen deze cellen afkomstig zijn van de Tapioca-plant? En kunnen deze cellen 
afkomstig zijn van een garnaal? 
A Nee, van geen van beide. 
B Ja, de cellen zijn afkomstig van de Tapioca-plant. 
C Ja, de cellen zijn afkomstig van een garnaal. 
 

1p 19 In de onderstaande tabel is onder andere de samenstelling van kroepoek 
weergegeven. 
 
voedingsstof per 100 gram 
eiwitten   2 gram 
koolhydraten 65 gram 
vetten 28 gram 

Dit product bevat onder andere 
garnalen, plantaardige olie, Tapioca-
meel en zout. 
Kroepoek bevat 2180 kJ per 100 gram. 

 
Welk ingrediënt levert vooral veel vet in kroepoek? 
A garnalen 
B plantaardige olie 
C Tapioca-meel 
D zout 

kroepoek    Tapioca     garnaal 
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1p 20 Kroepoek bevat eiwitten, koolhydraten en vetten. 
Welke van deze stoffen kunnen in ons lichaam worden gebruikt als brandstof? 
A alleen eiwitten en koolhydraten 
B alleen eiwitten en vetten 
C alleen koolhydraten en vetten 
D zowel eiwitten, koolhydraten als vetten 
 
 

Invloed van roken 
 
 
Tabaksrook bevat schadelijke stoffen, zoals teer, nicotine en koolmonoxide. 
− De teer in tabaksrook beschadigt onder andere de trilharen in de 

slijmvliezen. 
− Nicotine is een giftige stof die het zenuwstelsel beïnvloedt. 

Van nicotine kun je afhankelijk worden. 
− Koolmonoxide is een gas dat in het bloed wordt opgenomen. 

Hierdoor kan het bloed minder zuurstof opnemen.  
 
 

3p 21 In de tabel hieronder staan drie schadelijke gevolgen van roken genoemd. 
 Geef in de tabel met kruisjes aan door welke stof volgens de tekst elk gevolg 

vooral wordt veroorzaakt. 
 
schadelijk gevolg teer nicotine koolmonoxide 
hoesten    
minder uithoudingsvermogen    
verslaving    

 
 

Bèta-blokkers 
 

1p 22 Er zijn verschillende groepen medicijnen. 
Eén zo’n groep medicijnen heet ‘bèta-blokkers’. 
Bèta-blokkers zorgen er voor dat de hartslag wordt vertraagd. 
Het hart pompt dan minder snel en minder krachtig. 
Hebben bèta-blokkers invloed op de bloeddruk? 
A Nee 
B Ja, de bloeddruk wordt hoger. 
C Ja, de bloeddruk wordt lager. 
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Urine, nieren en niersteen 
 

1p 23 Urine wordt geproduceerd in de nieren. 
Nieren bestaan onder andere uit nierschors en niermerg. 
In welk deel van de nieren wordt urine geproduceerd? 
A alleen in de nierschors 
B alleen in het niermerg 
C zowel in de nierschors als in het niermerg 
 

1p 24 De productie van urine hangt onder andere af van de bloeddruk in de nieren. 
De bloeddruk in de nieren heeft ook een effect op de hoeveelheid bloed die door 
de nieren stroomt. Dit is in de onderstaande afbeelding te zien.   
 

bloed

urine

hoeveelheid
per ml

bloeddruk  
 
Naar aanleiding van de afbeelding worden twee uitspraken gedaan. 

 Geef bij elke uitspraak met een kruisje aan of deze juist of onjuist is. 
 
uitspraak juist onjuist 
Hoe hoger de bloeddruk, hoe meer urine de nier 
produceert. 

  

Bij een bepaalde bloeddruk stroomt er altijd 
meer bloed dan urine door de nier. 
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= 1 cm = 1 cm 

In een brochure staat: 
 
 
Een niersteen ontstaat als bepaalde stoffen in de urine samenklonteren. 
De meeste mensen merken er niets van, omdat ze de nierstenen uitplassen. 
Maar soms sluit een niersteen de urineleider af. 
Dan zijn er verschillende manieren waarop zo iemand geholpen kan worden. 
Eén daarvan is opereren.  
 

 
 
 

1p 25 In de afbeelding is onder andere een nier weergegeven. 
Welke letter geeft de urineleider aan? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
 
 

Voorbehoedmiddelen 
 

1p 26 Twee middelen om een zwangerschap te voorkomen zijn “de pil” en een 
condoom. 
Bij het gebruik van welk van deze middelen wordt voorkomen dat zaadcellen in 
de baarmoeder terecht komen?  
A alleen bij het gebruik van de pil 
B alleen bij het gebruik van een condoom 
C zowel bij het gebruik van de pil als bij het gebruik van een condoom 
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Harten 
 

1p 27 Bij alle diersoorten heeft het hart dezelfde taak. 
Toch is de bouw van het hart bij verschillende diersoorten anders. 
De onderstaande tabel kun je gebruiken om te bepalen van welke diersoort een 
hart afkomstig is. 
 
 
1 a het hart heeft 1 boezem ----------------------------------------- hart van een vis 

1 b het hart heeft 2 boezems ----------------------------------------------------------- 2 

2 a het hart heeft 1 kamer-------------------------------------- hart van een amfibie 

2 b het hart heeft 2 kamers ------------------------------------------------------------- 3 

3 a de kamers worden helemaal door een  
tussenwand van elkaar gescheiden------------------- hart van een zoogdier 

3 b de kamers worden niet helemaal door een  
tussenwand van elkaar gescheiden---------------------- hart van een reptiel 

 
 
Van welk dier is het onderstaande hart afkomstig? 
Gebruik de bovenstaande tabel.   
 

 
 
A van een amfibie 
B van een reptiel 
C van een vis 
D van een zoogdier 
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Steek in je zij 
 
 
Als je je flink inspant, krijg je soms last van een “steek in je zij”. 
Volgens wetenschappers komt dat omdat de milt zich dan samentrekt om extra 
rode bloedcellen in het bloedvatenstelsel te brengen.    
 

 
 
 

1p 28 Sommige mensen denken dat de “steek in je zij” ontstaat door een ophoping van 
lucht in het verteringskanaal. Hierdoor zou een deel van de darmen tegen de 
milt duwen en een pijnlijk gevoel geven. 
Welk deel van de darmen ligt het dichtst bij de milt? 
A de dikke darm 
B de dunne darm 
C de slokdarm 
 

1p 29 De milt bevat een kleine voorraad aan bloed en breekt oude rode bloedcellen af. 
Daarnaast helpt de milt bij de afweer tegen infecties met bepaalde bacteriën. 

 Leg uit dat in de milt niet alleen rode bloedcellen, maar ook heel veel witte 
bloedcellen kunnen voorkomen. 

 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

1p 30 Als we over de milt praten, hebben we het dan over een cel, een weefsel of een 
orgaan? 
A over een cel 
B over een weefsel 
C over een orgaan 

milt
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Alcohol 
 

1p 31 Bij een onderzoek naar het gemiddelde gebruik van het aantal glazen alcohol 
per dag, werden de volgende resultaten gevonden. 
 
 0 glazen 1-3 glazen meer dan 3 glazen 
mannen ouder dan 16 jaar 11% 71% 18% 
vrouwen ouder dan 16 jaar 25% 67%   8% 

 
 Maak met deze gegevens het onderstaande staafdiagram af.   

 

0

10

20
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40

50

60

70

80

0 1 - 3 meer 
dan 3

0 1 - 3 meer 
dan 3

percentage

mannen ouder 
dan16 jaar

vrouwen ouder 
dan16 jaar

glazenglazen

 
 

1p 32 In welke twee organen wordt alcohol opgenomen in het bloed? 
A in de dunne darm en in de lever 
B in de dunne darm en in de maag 
C in de lever en in de maag 
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      1. Gevarieerd 

        2 Niet te veel 

  3 Minder verzadigd vet 

4 Veel groente, fruit en brood 

           5 Veilig 

In een boek staat: 
 
 
Nadat alcohol in het bloed is opgenomen, komt het in het hele lichaam. 
Zo bereikt alcohol al na 10 minuten de hersenen. 
Omdat alcohol niet kan worden opgeslagen in ons lichaam, wordt het verbrand. 
Het verbruik van andere brandstoffen, zoals vetten, wordt daardoor minder. 
Vet dat zo overblijft, wordt vooral opgeslagen in de buik. 
Overgewicht in de vorm van een “bierbuik” is één van de mogelijke gevolgen 
van overmatig gebruik van alcohol. 
 
 

1p 33 Wat zijn twee andere mogelijke gevolgen van overmatig gebruik van alcohol? 
A Aids en bepaalde vormen van kanker 
B Aids en hart- en vaatziekten 
C bepaalde vormen van kanker en hart- en vaatziekten 
 
 

Schijf van Vijf 
 

1p 34 Dennis eet twee sneetjes bruin brood met boter en oude kaas. 
Ook drinkt hij een glas water.    
 

 
 
Uit welk vak van de Schijf van Vijf ontbreekt er iets bij deze maaltijd? 
A uit het vak groente en fruit 
B uit het vak brood, granen en aardappelen 
C uit het vak zuivel, vlees en vis 
D uit het vak vetten en oliën 
E uit het vak dranken 
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Weefsels in het hoofd 
 

1p 35 In de afbeelding is een doorsnede van het hoofd te zien.    
 

 
 
Op welke plaats komt spierweefsel voor? 
A op plaats P 
B op plaats Q 
C op plaats R 
 
 

Maagzweer 
 
 
Een maagzweer wordt soms veroorzaakt door een bepaald soort bacteriën. 
In tegenstelling tot “gewone” bacteriën sterft deze soort niet in de maag. 
 
 

1p 36 Waardoor sterven de meeste bacteriën wel in de maag? 
A door de kneedbewegingen van de maag 
B door de temperatuur in de maag 
C door het zoutzuur in de maag 
 

1p 37 Een wetenschapper wil onderzoeken of een nieuw medicijn helpt tegen de 
bacteriën die een maagzweer veroorzaken. 
Hij kweekt de bacteriën op een voedingsbodem met het medicijn bij 37 oC. 
Op een andere voedingsbodem zonder medicijn kweekt hij bacteriën bij 4 oC. 
Welke fout maakt deze onderzoeker? 
A Hij moet een andere voedingsbodem zonder medicijn maar met bacteriën bij 

37 oC zetten. 
B Hij moet een andere voedingsbodem zonder medicijn en zonder bacteriën bij 

37 oC zetten. 
C Hij moet een andere voedingsbodem zonder medicijn en zonder bacteriën bij 

4 oC zetten. 
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Warming-up 
 
 
In de afbeelding is iemand bezig met een warming-up.  
 

 
 
 

1p 38 Wat is een functie van de warming-up? 
 
............................................................................................................................ 
 

1p 39 Welk levenskenmerk wordt hier uitgebeeld? 
A bewegen 
B groeien 
C voortplanten 
 
 
 

einde  700013-1-741o* 
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700045-2-741o 

Examen VMBO-BB 

2007 
 
 
 

 biologie CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 

Dit examen bestaat uit 39 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 44 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 2
dinsdag 19 juni

13.30 - 15.00 uur

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3. 
 

 
Tenzij anders vermeld, is er sprake van normale situaties en gezonde 
organismen. 
 
 

Bloedplaatjes-armoede 
 

 
 

1p 1 Sommige mensen hebben te weinig bloedplaatjes in hun bloed.  
Dit wordt bloedplaatjes-armoede genoemd. 
In de afbeelding zijn van gezond bloed drie verschillende bloeddeeltjes 
weergegeven. 
Welk bloeddeeltje stelt een bloedplaatje voor? 
A bloeddeeltje P 
B bloeddeeltje Q 
C bloeddeeltje R 
 

1p 2 Wat is het gevolg van bloedplaatjes-armoede? 
A een vermindering van de bloedstolling 
B een vermindering van het vervoer van warmte 
C een vermindering van het vervoer van zuurstof 
 
 

A 
B 
C 
D 

A 
B 
C 
D

XB (2) (3)X
X

A 
B 
C 
D 

 (1) 
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Drie katten 
 

1p 3 Hannah heeft drie katten: twee vrouwtjes en een mannetje. 
Deze dieren gaan regelmatig naar buiten. 
Om te voorkomen dat er jonge katjes komen, wil ze één of meer katten laten 
steriliseren. 
Welk dier moet gesteriliseerd worden om er zeker van te zijn dat bij Hannah 
thuis de katten geen jonge katjes krijgen? 
A de mannetjes-kat 
B één van de vrouwtjes-katten 
C beide vrouwtjes-katten 
 
 

Een merel 
 
 
In de afbeelding is een merel te zien die een regenworm vangt.  
 

 
 
 

1p 4 Als we over een merel praten, hebben we het dan over een cel, een weefsel of 
een organisme? 
A over een cel 
B over een weefsel 
C over een organisme 
 

2p 5 Bij het eten neemt de merel stoffen op en verandert deze in andere stoffen. 
Stoffen veranderen in andere stoffen is een levenskenmerk. 

 Noem twee andere levenskenmerken dan stoffen veranderen in andere 
stoffen. 

 
1 ......................................................................................................................... 
 
2 ......................................................................................................................... 
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Botten in de rug 
 
 
De afbeelding geeft een deel van de rug-kant van een skelet weer.  
 

 
 
 

2p 6 Wat is de naam van bot P en van bot Q? 
 
bot P ................................................................................................................... 
 
bot Q ................................................................................................................... 
 

1p 7 In de afbeelding is ook een rib aangegeven. 
Ribben zijn betrokken bij het bewegen van de borstkas. 
Hebben ribben ook een taak bij het beschermen van organen? En hebben 
ribben een taak bij het vormgeven van het lichaam? 
A alleen bij het beschermen van organen 
B alleen bij het vormgeven van het lichaam 
C zowel bij het beschermen van organen als bij het vormgeven van het 

lichaam 
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Vitamines 
 

1p 8 In de tabel is te zien in welke voedingsmiddelen bepaalde vitamines voorkomen. 
 
vitamine komt voor in 
B2 groene bladgroenten, koolsoorten, vlees, zuivelproducten, eieren 
B12 vlees, vis, eieren, zuivel 
C fruit, groenten, aardappelen 
E plantaardige olie, noten, volkoren producten, eieren, groene groenten 

 
Sommige mensen willen geen vlees of andere dierlijke producten eten.  
Ze eten dan wel plantaardige producten. 
Van welke vitamine ontstaat bij zulke mensen vooral een tekort? 
A vitamine B2 
B vitamine B12 
C vitamine C 
D vitamine E 
 

1p 9 In de afbeelding hieronder is een tabel weergegeven met de aanbevolen 
dagelijkse hoeveelheid (ADH) voor een aantal vitaminen. 
Ook is een deel van de voedingsmiddelentabel te zien. 
 
soort vitamine ADH 

(mg) 
vitamine A    0,8 
vitamine B1   1,4 
vitamine B2   1,6 
vitamine B3   0,0 
vitamine B6    2,0 
vitamine B12   0,0 
vitamine C 60 
vitamine D   0,005 
vitamine E 10 

 
soort fruit gewicht 

 
(g) 

energie
 
(kJ) 

eiwit
 
(g) 

kool-
hydraat
(g) 

vet
 
(g) 

ijzer 
 
(mg)

vitamine 
B1  
(mg) 

vitamine 
B2 
(mg) 

vitamine
C 
(mg) 

appel 100 170 0 10 0 0,2 0,02 0,03 10 

banaan 100 390 1 22 0 0,5 0,10 0,05 10 

sinaasappel 100 180 0 10 0 0,3 0,06 0,03 50 

 
Suzanne eet op een dag drie appels. Elke appel weegt 100 gram. 
Hoeveel vitamine C leveren deze drie appels? 
A minder dan de ADH 
B de ADH 
C meer dan de ADH 
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tekening 1  tekening 2  tekening 3 

Kunst-knie 
 

1p 10 Soms wordt een gewricht vervangen door een kunst-gewricht.  
Dit kan nodig zijn als iemand een ongeluk heeft gehad, of na bepaalde ziekten. 
In de afbeelding zijn drie soorten kunst-gewrichten te zien. 
De vergroting is verschillend.  
 

 
 
Welke tekening geeft een kunst-knie weer? 
A tekening 1 
B tekening 2 
C tekening 3 
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gewricht in de grote teen 

Jicht 
 
 
Jicht is een pijnlijke ziekte. 
Het wordt veroorzaakt door kristallen van urine-zuur. 
Deze kristallen zetten zich af op het kraakbeen van de gewrichten. 
Jicht komt veel voor in de grote teen. 
 

 
 
 

1p 11 Welk soort gewricht is het teengewricht? 
A een kogelgewricht 
B een rolgewricht 
C een scharniergewricht 
 

1p 12 Een patiënt die jicht heeft, moet veel drinken. 
De kristallen kunnen dan oplossen en worden uitgescheiden. 
Via welke organen verlaat het urine-zuur het lichaam? 
A via de longen 
B via de nieren 
C via delen van de huid 
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Een andere bot-vorm 
 

1p 13 Bij een bepaalde ziekte krijgen sommige botten een andere vorm. 
In de afbeelding is onder andere zo’n bot weergegeven.   
 

 
 
Wat is de naam van bot P? 
A handwortelbeentje 
B middenhandsbeentje 
C vingerkootje 
 
 

Spieren in het lichaam 
 
 
Drie spieren in het lichaam zijn: de hartspier, de kuitspier en de maagportier. 
 
 

1p 14 De drie spieren hebben elk een eigen taak.   
 Zet een streep tussen de naam van de spier en de bijbehorende taak.  

 
hartspier

kuitspier

maagportier bloed door lichaam pompen

voedsel doorlaten

bewegen van de voet
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1p 15 In de afbeelding is een deel van het spierstelsel weergegeven.  
 

 
 
Welke spier is in de afbeelding te zien? 
A de hartspier 
B de maagportier 
C een kuitspier 
 

1p 16 Sommige spieren in het lichaam hebben aan hun uiteinden een pees. 
 Noem een functie van de pees. 

 
............................................................................................................................ 
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prostaat 

P 

bijbal 

Bijbal 
 

1p 17 Bij mannen die een prostaat-ontsteking hebben, komt vaak ook een ontsteking 
van de bijbal voor.  
Dit komt doordat bacteriën dan via deel P de bijbal bereiken (zie de afbeelding). 
 

P

prostaat

bijbal

 
 

 Wat is de naam van deel P? 
 
........................................................................................................................................  
 

1p 18 Door zo’n ontsteking vermindert de werking van de bijbal. 
Wat is de taak van de bijbal? 
A de productie van vocht met voedingsstoffen voor zaadcellen 
B de productie van zaadcellen 
C de tijdelijke opslag van zaadcellen 
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 gezonde kies    zieke kies 

Gaatje in een kies 
 

2p 19 In de afbeelding is onder andere een gaatje in een kies te zien. 
 

 
 
Drie delen van een kies zijn: het glazuur, het tandbeen en de zenuw. 

 Geef hieronder met een kruisje aan welke van deze delen in de zieke kies 
zijn aangetast. 

 
 is wel aangetast is niet aangetast 
het glazuur   
het tandbeen   
de zenuw   
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Bloed in het hart 
 
 
In de afbeelding is onder andere een doorsnede van het hart weergegeven.  
 

 
 
 

1p 20 Bloed bevat onder andere zuurstof. 
In de afbeelding zijn de plaatsen P en Q in het hart aangegeven.   
Is er een verschil in hoeveelheid zuurstof in het bloed op deze twee plaatsen? 
A Nee 
B Ja, bloed op plaats P bevat meer zuurstof dan bloed op plaats Q. 
C Ja, bloed op plaats Q bevat meer zuurstof dan bloed op plaats P. 
 

1p 21 In de afbeelding zijn met de letter R bepaalde kleppen in het hart aangegeven. 
Wat is de taak van deze kleppen? 
A Deze kleppen verhinderen dat bloed naar de boezems terugstroomt. 
B Deze kleppen verhinderen dat bloed naar de kamers terugstroomt. 
C Deze kleppen verhinderen dat bloed naar de slagaders terugstroomt. 
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Twaalfvingerige darm 
 

1p 22 De twaalfvingerige darm is een belangrijk deel van het verteringsstelsel. 
Wordt in de twaalfvingerige darm voedsel met gal gemengd? En wordt daar 
voedsel met speeksel gemengd? 
A Daar wordt alleen voedsel met gal gemengd. 
B Daar wordt alleen voedsel met speeksel gemengd. 
C Daar wordt zowel voedsel met gal als met speeksel gemengd. 
 

1p 23 Kan zich in de twaalfvingerige darm onverteerd voedsel bevinden? 
En kan zich daar verteerd voedsel bevinden? 
A alleen onverteerd voedsel 
B alleen verteerd voedsel 
C zowel onverteerd als verteerd voedsel 
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Listeria 
 
 
Listeria is de naam van een bacterie die ernstige darminfecties kan veroorzaken. 
Omdat deze bacteriesoort bijna overal in de natuur voorkomt, kan ze makkelijk 
in voedsel terechtkomen. 
 
 

1p 24 In de afbeelding zijn drie typen cellen weergegeven.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Welke letter geeft bacterie-cellen weer? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
 

1p 25 Listeria kan ziekte veroorzaken bij mensen met een verzwakte afweer. 
Ook mensen die medicijnen gebruiken om de productie van maagzuur te 
remmen, hebben een verhoogde kans op zo’n infectie. 

 Leg uit waardoor de kans op een darminfectie door Listeria groter wordt, als 
de productie van maagzuur wordt geremd. 

 
........................................................................................................................................  
 
........................................................................................................................................  
 
........................................................................................................................................  
 
........................................................................................................................................  
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lever 

 

 

 

P 

 

dunne darm 

1p 26 Als Listeria-bacteriën met voedsel in de dunne darm terechtkomen, dringen ze 
het darmslijmvlies binnen. Vanuit de darmwand gaan ze daarna via bloedvat P 
naar andere organen, zoals de lever. 
 

 
 

 Wat is de naam van bloedvat P? 
 
............................................................................................................................ 
 
 

In verwachting 
 

1p 27 Marlies is in verwachting. 
Vindt tijdens de zwangerschap regelmatig menstruatie plaats? En vindt tijdens 
de zwangerschap regelmatig ovulatie plaats? 
A geen van beide 
B alleen menstruatie 
C alleen ovulatie 
D zowel menstruatie als ovulatie 
 

1p 28 Aan het eind van de zwangerschap verliest Marlies ineens al het vruchtwater. 
Welk gevolg heeft dit voor de baby? 
A De baby is minder beschermd tegen schokken en stoten. 
B De baby krijgt een lagere temperatuur. 
C De baby krijgt minder zuurstof. 
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bieslook      ui 

Bieslook 
 
 
Bieslook is een plant. 
De bladeren van bieslook worden bij het eten als keukenkruid gebruikt. 
De bloemen van bieslook zijn paars. 
De plant is familie van de ui. 
Maar een bieslookplant is kleiner dan een uienplant. 
In de afbeelding zijn beide planten weergegeven.   
 

 
 
 

1p 29 Kan bieslook zich geslachtelijk voortplanten? En kan bieslook zich 
ongeslachtelijk voortplanten? 
A alleen geslachtelijk 
B alleen ongeslachtelijk 
C zowel geslachtelijk als ongeslachtelijk 
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1p 30 In de afbeelding zijn verschillende stadia in de ontwikkeling van bieslook 
weergegeven. 
 

 
 
De tekeningen staan niet in de juiste volgorde. 
Wat is de juiste volgorde van de levensloop in de tekeningen? 
A 1-2-4-3 
B 1-4-2-3 
C 1-4-3-2 
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Twix 
 
 
Er zijn verschillende soorten tussendoortjes. 
Eén daarvan is Twix.  
 

 
 
Sommige mensen gebruiken tussendoortjes om snel energie binnen te krijgen. 
Andere mensen vinden tussendoortjes ongezond. 
In de tabel is onder andere de samenstelling van Twix weergegeven. 
 
voedingsstof per 100 gram 
eiwitten 4,6 gram 

 
koolhydraten 64,5 gram 

 
vetten 23,8 gram 

 

 
Dit product bevat onder andere 
zout, hazelnoot, tarwemeel, 
cacaoboter en melkpoeder. 
 
Twix bevat 2055 kJ per  
100 gram. 

 
 

1p 31 Welk ingrediënt levert veel vet in Twix? 
A cacaoboter 
B tarwemeel 
C zout 
 

1p 32 Twix kan worden ingedeeld in het vak “brood, granen en aardappelen” van de 
Schijf van Vijf. 
Door welke voedingsstof kan dit? 
A door eiwit 
B door koolhydraten 
C door vet 
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Orgaanstelsels 
 

2p 33 In de afbeelding zijn delen van verschillende orgaanstelsels weergegeven. 
 

 
 

 Geef de naam van twee orgaanstelsels waarvan delen in de afbeelding te 
zien zijn. 

  
1 .....................................................................................................................................  
 
2 .....................................................................................................................................  
 
 

Menstruatiepijn 
 

1p 34 De menstruatiecyclus wordt geregeld door een ingewikkeld samenspel van 
hormonen.  
Tijdens de menstruatie trekt de baarmoeder zich regelmatig samen.  
Dat samentrekken kan pijn geven. 
Het is vergelijkbaar met het samentrekken bij de geboorteweeën. 

 Noem een functie van het samentrekken van de baarmoeder tijdens de 
menstruatie. 

 
........................................................................................................................................  
 
............................................................................................................................ 
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 700045-2-741o 20 lees verder ►►►

Bronchitis 
 
 
Er zijn verschillende ziekten die invloed hebben op het ademhalen. 
Een voorbeeld hiervan is bronchitis. 
 
 

1p 35 Bij een onderzoek naar het vóórkomen van enkele van zulke ziekten, werden de 
volgende resultaten gevonden. 
 
 astma bronchitis 
mannen 4 personen 6 personen 
vrouwen 4 personen 5 personen 
 

 Maak met deze gegevens het onderstaande staafdiagram af. 
 

8

7

6

5

4

3

2

1

0

aantal

mannen vrouwen mannen
astma bronchitis

vrouwen

 
 
 
Bronchitis is een ziekte van het slijmvlies dat de binnenkant van de luchtwegen 
bedekt. Er wordt dan veel slijm gemaakt. 
Bij een gezond mens wordt het slijm door trilhaarcellen naar de mond  
getransporteerd. Iemand met bronchitis raakt dit slijm moeilijk kwijt. 
 
 

1p 36 Leg uit waardoor bij bronchitis dit verwijderen van slijm niet goed lukt. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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 700045-2-741o 21 lees verder ►►►

1p 37 Als er teveel slijm in de luchtwegen komt,  
A kan iemand beter zuurstof opnemen. 
B kan iemand slechter zuurstof opnemen. 
C heeft dit geen invloed op de zuurstofopname. 
 
 

Uitscheiding 
 

2p 38 Het grootste deel van je lichaam bestaat uit water. 
Dit water raak je op verschillende manieren kwijt. 
Eén manier is door te plassen. 

 Noem nog twee manieren waarop je water verliest uit je lichaam. 
 
1 ......................................................................................................................... 
 
2 ......................................................................................................................... 
 

1p 39 Urine wordt niet op dezelfde plek in het lichaam opgeslagen als waar het werd 
gevormd. 

 In welk orgaan wordt urine opgeslagen? 
 
............................................................................................................................ 
 
 
 
 
 

einde  700045-2-741o* 
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600013-1-664o 

Examen VMBO-BB 

2006 
 
 
 

 BIOLOGIE CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 33 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 35 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 1
dinsdag 30 mei

9.00 – 10.30 uur

Naam kandidaat _________________________________  Kandidaatnummer ________________
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 Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 A 

B 
C 
D

X
A 
B 
C 
D

A 
B 
C 
D

X
X

B  
 
 (1) (3)(2) 

 
 
Tenzij anders vermeld, is er sprake van natuurlijke situaties en gezonde organismen. 
 
 
TANDPLAK 
 
 

Tandplak bestaat uit etensresten, speeksel en bacteriën. 
Tandplak speelt een rol bij het ontstaan van gaatjes in tanden 
en kiezen. 
Men noemt dit cariës. 
Er zijn speciale tandpasta's die plakvorming tegengaan. 
 

 
 
 
 
 
 
 

1p  1 Welk deel van een tand of een kies wordt als eerste aangetast bij cariës? 
A de tandzenuw  
B het tandbeen 
C het tandglazuur 
 

1p  2 Regelmatig wordt tandplak doorgeslikt.  
Toch worden levende tandplak-bacteriën vrijwel niet gevonden in de dunne darm. 
In welk deel van het verteringsstelsel worden de meeste van deze bacteriën gedood? 
A in de mond 
B in de slokdarm 
C in de maag 
 

1p  3 Drie adviezen op het gebied van voeding zijn: 
1 Eet minder vet. 
2 Het is beter om één keer per dag te snoepen dan af en toe op verschillende momenten 

van de dag. 
3 Zorg ervoor dat er veel plantaardige vezels in je voedsel zitten. 
Welk advies is speciaal bedoeld om cariës tegen te gaan? 
A advies 1 
B advies 2 
C advies 3 
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PACEMAKER 
 
 

Bepaalde zenuwen zorgen ervoor dat het hart regelmatig samentrekt. 
Soms werken deze zenuwen niet goed meer. 
Dan kan er een zogenaamde pacemaker worden geplaatst. 
Zo’n apparaat geeft stroomstootjes af. 
Hierdoor trekt het hart weer goed samen. 
 
In de afbeelding is te zien hoe zo’n pacemaker is geplaatst.   

 
 

1p  4 Wat is de naam van het bloedvat waardoor het kabeltje van de pacemaker loopt? 
A aorta 
B holle ader 
C longader 
D longslagader 
 

1p  5 Bij iedere hartslag verlaat ongeveer 70 ml bloed elke kamer. 
Hoeveel bloed stroomt er in totaal bij elke hartslag het hart uit? 
A ongeveer 35 ml 
B ongeveer 70 ml 
C ongeveer 140 ml 
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OLIFANTEN 
 
 

Er bestaan twee soorten olifanten: de Afrikaanse en de Indische olifant. 
De Indische olifant is gemakkelijker tam te maken dan de Afrikaanse olifant. 
Hij wordt daarom veel gebruikt voor het vervoeren van hout en andere spullen. 
Circusolifanten zijn allemaal Indische olifanten.    

nkele verschillen tussen de beide soorten zijn: 

Afrikaanse olifant  Indische olifant 

3 tenen per achterpoot 4 tenen per achterpoot 

 
2p  6  de afbeelding zijn – bij dezelfde vergroting – de koppen van een Afrikaanse en een 

illen tussen de beide soorten olifanten. 
ndische olifant. 

 
 .......................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................... 

 
E
 
 
 
 
 4 vingers per voorpoot 5 vingers per voorpoot 
 holle rug    bolle rug 
 

In
Indische olifant weergegeven. 
In de tabel staan enkele versch

 Noem nog twee verschillen in bouw tussen een Afrikaanse en een I
Gebruik hierbij de afbeelding. 

1
 
2
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1p  7 In onderstaande afbeelding zijn de botten van een poot van een olifant weergegeven.     

 
 Is deze poot van een Afrikaanse olifant of van een Indische olifant?  

Leg je antwoord uit met behulp van de informatie op de vorige bladzijde. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 

1p  8 Alle olifantensoorten eten alleen maar plantaardig voedsel. 
Welk type kiezen hebben olifanten? 
A knipkiezen 
B knobbelkiezen 
C plooikiezen 
 

1p  9 Vooral in de oren geven bloedvaten warmte af. 
Door met de oren te wapperen kunnen olifanten daardoor afkoelen. 

 Noem nog een andere functie van de oren. 
 
............................................................................................................................................. 
 

1p  10 Olifanten hebben een slurf.     
Dit is een vergroeiing van de neus met de bovenlip. 
Met een slurf kan een olifant iets vastpakken. 
Is een slurf een weefsel, een orgaan of een 
organisme? 
A een weefsel 
B een orgaan 
C een organisme 
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HAARVATEN 
 
 

In het lichaam van een volwassen mens bevindt zich 100.000 km bloedvaten. 
Haarvaten vormen een groot deel hiervan. 

 
 

2p  11 In onderstaande afbeelding zijn drie bloedvaten weergegeven. 
De vergroting is hetzelfde.     
 

 Welk van deze bloedvaten is een haarvat? Leg uit waaraan je dat in de afbeelding 

 
.............. 

1p  12 om vergelijkt de bloeddruk in haarvaten met de bloeddruk in slagaders. 

 bloeddruk in haarvaten is hoger dan de bloeddruk in slagaders 

 

kunt zien. 

...............................................................................................................................
 
T
Is er een verschil in bloeddruk? 
A nee 
B ja, de
C ja, de bloeddruk in haarvaten is lager dan de bloeddruk in slagaders 
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BLOEDDEELTJES 
 

1p  13 Van een patiënt wordt bloed in een laboratorium onderzocht. 
Hierbij bepaalt men het aantal bloeddeeltjes per milliliter. 
In de tabel is het resultaat weergegeven. 
Daar is ook te zien wat de normale aantallen bloeddeeltjes per milliliter zijn. 
 

soort bloeddeeltje gevonden aantal / ml normaal aantal / ml 
bloedplaatje 248.000 250.000 
rode bloedcel 5.000.000 5.100.000 
witte bloedcel 8.000 5.000 

 
Welk soort bloeddeeltje heeft de patiënt teveel in zijn bloed? 
A bloedplaatjes 
B rode bloedcellen 
C witte bloedcellen 
 
 
SLIJMVLIES EN TRILHAREN 
 
 

Als je inademt, krijg je bacteriën in je luchtwegen. 
De meeste van deze bacteriën blijven plakken aan het neusslijmvlies. 
Trilharen in het neusslijmvlies duwen het slijm naar de keelholte. 
Daar kun je het slijm inslikken. 

 
 

1p  14 Het neusslijmvlies zuivert ingeademde lucht. 
Wat is een andere taak van het neusslijmvlies? 
A Het maken van bloeddeeltjes. 
B Het regelen van de groei. 
C Het vochtig maken van ingeademde lucht. 
 

1p  15 Het neusslijmvlies bevat trilharen. 
Op welke andere plaats bevinden zich ook trilharen? 
A in de longblaasjes 
B in de luchtpijp 
C in de mondholte 
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ONDERZOEK VAN DE DIKKE DARM 
 
 

Soms wordt de dikke darm van iemand onderzocht met een endoscoop. 
Een endoscoop is een dunne, buigzame buis. 
Via een kijker kan de arts door deze buis de binnenkant van de dikke darm 
bekijken. 
De endoscoop wordt via de anus in de endeldarm gebracht. 
Daarna wordt de endoscoop langzaam verder de darm ingeschoven. 
Met zo'n endoscoop kunnen bijvoorbeeld zweertjes in de darm worden 
opgespoord. 

 
 

1p  16 In de afbeelding is een deel van het verteringskanaal weergegeven.   

 
Welke letter geeft de plaats aan waar de endoscoop het lichaam ingeschoven wordt bij 
een onderzoek? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
 

1p  17 Welke functie heeft de dikke darm? 
A onttrekken van water aan onverteerd voedsel 
B produceren van darmsap 
C vervoeren van voedsel naar de maag 
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DE WERKING VAN DE LONGEN 
 
 

Tijdens een les legt een leraar de werking van de longen uit.     
Hij gebruikt hierbij het apparaat dat in de afbeelding is weergegeven. 

 
Door deel P omhoog of omlaag te bewegen, veranderen de ballonnen van grootte. 
Zie tekening 1 en tekening 2. 
De leraar zegt: "Zo lijken deze ballonnen op onze longen”. 

 
 

1p  18 Waarmee is deel P van het apparaat bij de ademhaling te vergelijken? 
A met de luchtpijp 
B met de ribben 
C met het middenrif 
 

1p  19 Eén van de tekeningen lijkt op een diepe inademing. 
 Welke tekening lijkt op een diepe inademing: tekening 1 of tekening 2? Leg uit 

waaraan je dat in de tekening kunt zien. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
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BLAASONTSTEKING 
 
 

Rogier heeft een blaasontsteking. 
Bij een onderzoek van zijn urine waren bacteriën te zien. 
Deze bacteriën kwamen uit de blaas van Rogier. 

 
 

1p  20 In de afbeelding is onder andere het uitscheidingsstelsel te zien.      

 
 Hoe verlaten de bacteriën bij een blaasontsteking het lichaam?  

Geef dit in de afbeelding met een duidelijke lijn aan. Begin bij de blaas. 
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1p  21 In de afbeelding zijn drie soorten cellen weergegeven.  

 
 Welke tekening geeft een bacterie weer? 

 
............................................................................................................................................. 
 

1p  22 De huisarts van Rogier schrijft een antibioticum-kuur voor. 
In de afbeelding is een deel van een bijsluiter weergegeven. 
 
 

voor wie? 
Dit middel behoort tot de tetracyclinegroep. 
Het is onder andere bestemd voor patiënten met een infectie in de 
luchtwegen, urinewegen en van de huid. 
 
samenstelling 
De werkzame stof in dit tablet is doxycycline. 
Eén tablet bevat 100 milligram doxycycline.
 
toediening 
Een tablet kan in zijn geheel ingenomen worden. 
Gebruik hierbij voedsel of een ruime hoeveelheid vloeistof. 

 
 
Rogier moet gedurende tien dagen elke dag twee tabletten innemen. 

 Hoeveel milligram doxycycline neemt Rogier per dag in? 
 
............................................................................................................................................. 
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CALCIUM 
 
 

Calcium is voor de mens een belangrijke stof. 
Calcium wordt ook wel kalk genoemd. 
In de tabel is te zien hoeveel gram calcium een mens per dag nodig heeft. 
 

leeftijd benodigde hoeveelheid calcium per dag 
  0 –   3 jaar 0,5 gram 
  3 – 10 jaar 0,8 gram 
10 – 18 jaar 1,1 gram 
ouder dan 18 jaar 0,9 gram 

 
 

1p  23  Maak met bovenstaande gegevens het onderstaande staafdiagram af.     

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0

benodigde
hoeveelheid

calcium
(in gram per dag)

0-3
jaar

3-10
jaar

10-18
jaar

ouder dan
18 jaar

leeftijd

 
1p  24 Calcium is belangrijk voor de opbouw van een bepaald orgaanstelsel. 

Welk orgaanstelsel wordt hier bedoeld? 
A het bloedvatenstelsel 
B het bottenstelsel 
C het zenuwstelsel 
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WEIDEVOGELS 
 
 

Nederland is bekend om zijn weidevogels. 
Zo broeden een groot deel van alle kieviten en grutto’s uit Europa in ons land. 
Sommige soorten weidevogels zijn aangepast aan het leven in natte gebieden. 
Een voorbeeld hiervan is de grutto. 

 
 

1p  25 In de afbeelding zijn grutto’s weergegeven.     
 

nkele delen van een grutto zijn: de
jn leefomgeving? 

 

Weidevogels, zoals de gr ven onder andere van wormen. 

n eten afgestorven planten, zoals gras. 
 

1p  26 elke voedselketen is juist? 
grutto 

grasplant 

E  ogen, de poten en de snavel. 
Aan welke twee delen kun je zien dat de grutto is aangepast aan zi
A aan de ogen en aan de poten 
B aan de ogen en aan de snavel
C aan de poten en aan de snavel 
 
 

utto, le
Wormen zijn goed voor de grond. 
Wormen maken de grond luchtig e

 
W
A grasplant  worm 
B worm grutto 
C grutto grasplant worm 
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Er is veel onderzoek gedaan naar de aantallen van bepaalde soorten weidevogels. 
Een deel van de resultaten is hieronder weergegeven.    

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002
jaren

120
110
100

90
80
70
60
50
40
30
20
10

0

percentage Legenda:
Tureluur
Kievit
Grutto
Scholekster

 
 

1p  27 Vergeleken met 1990 was van veel soorten weidevogels het aantal in 2002 lager. 
Welke van de onderzochte soorten weidevogels kwam in 2002 juist meer voor? 
A Grutto 
B Kievit 
C Scholekster 
D Tureluur 
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1p  28 Bij een ander onderzoek werd gekeken naar wat er gebeurde met de eieren in de nesten 
van weidevogels. 
Een deel van de resultaten is in onderstaande tabel weergegeven. 
 

invloed percentage 
opgegeten door dieren, zoals vossen en kraaien   8 
stukgegaan bij het maaien van het weiland 26 
verlaten door de ouder-dieren   3 
vertrapt door vee in het weiland 20 
uitgekomen   ? 

totaal 100 
 
Hoeveel procent van de eieren uit het onderzoek is uitgekomen? 
A 11% 
B 43% 
C 57% 
 
 

Verschillende mensen willen de weidevogels beschermen. 
Zo gebruiken sommige boeren nestbeschermers. 
Dit zijn ijzeren hekjes die om de nesten van weidevogels worden gezet. 
Daardoor weet de boer waar de nesten zijn, als hij het weiland gaat maaien. 
 

 
1p  29 Bij een proef is gekeken naar het effect van het gebruik van nestbeschermers. 

De resultaten zijn hieronder weergegeven.     

 

uitgekomen

Legenda:

opgegeten door vossen en kraaien
vernield door vee of maaien
verlaten door ouder-dieren

beschermde
nesten

onbeschermde
nesten

Wat blijkt uit deze proef? 
A Door nestbeschermers te gebruiken, worden eieren van weidevogels minder vaak 

verlaten door de ouder-dieren. 
B Door nestbeschermers te gebruiken, worden eieren van weidevogels minder vaak 

vernield door vee of maaien. 
C Door nestbeschermers te gebruiken, worden eieren van weidevogels minder vaak 

opgegeten door vossen en kraaien. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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BROEIKAS-EFFECT 
 
Op internet staat de volgende informatie: 
 

 
Fossiele brandstoffen zijn ontstaan uit vergane organismen van miljoenen jaren 
geleden. 
Opstoken van fossiele brandstoffen versterkt het broeikas-effect. 

 
 

1p  30 Drie brandstoffen zijn: gas, hout en olie. 
Welke van deze brandstoffen zijn fossiele brandstoffen? 
A gas en hout 
B gas en olie 
C hout en olie 
 

1p  31 Welk gas in de lucht is vooral verantwoordelijk voor het broeikas-effect? 
A koolstofdioxide 
B stikstof 
C zuurstof 
 

1p  32 Wat is het belangrijkste gevolg van het broeikas-effect? 
A de toename van gevaarlijke straling 
B het opwarmen van de aarde 
C het verzuren van de bodem 
 
 
ZWERF-AFVAL 
 
In een folder staat: 
 
 

Zwerf-afval is afval dat is achtergelaten op een plek waar  
het niet hoort.      
Denk aan een patatbakje dat op straat rondslingert of een 
vuilniszak langs de snelweg. 
Veel Nederlanders ergeren zich aan zwerf-afval. 
Zwerf-afval vervuilt bodem, grondwater, sloten en plassen. 

 
 

1p  33 In zwerf-afval komen blikjes, fruitschillen en plastic flessen voor. 
Welk van deze afval-soorten wordt het snelst afgebroken? 
A de blikjes 
B de fruitschillen 
C de plastic flessen 
 
 
 

einde 

NederlandSchoon
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Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 

Dit examen bestaat uit 36 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 37 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 2
dinsdag 20 juni

11.30 – 13.00 uur

Naam kandidaat __________________________________ Kandidaatnummer _______________
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 Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 
 
 
 
 
 
EEN GRASLAND 
 
 

In de afbeelding is een deel van een grasland weergegeven.     
Enkele organismen die erin voorkomen zijn: een grasplant, een muis en een 
torenvalk.    

 
 

1p  1 We verdelen organismen in consumenten, producenten en reducenten. 
Welk organisme uit de afbeelding is een producent? 
A de grasplant 
B de muis 
C de torenvalk 
 

A 
B 
C 
D

A 
B 
C 
D

XB (2) (3)X
X

A 
B 
C 
D

 (1) 
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1p  2 Welke voedselketen is juist? 
A grasplant  muis torenvalk 
B muis torenvalk grasplant 
C torenvalk grasplant muis 

 
1p  3 Hieronder zijn enkele cellen weergegeven.     

 
Van welk organisme uit de afbeelding op pagina 2 zijn deze cellen afkomstig? 
A van de grasplant  
B van de muis 
C van de torenvalk 
 

2p  4 Organismen hebben levenskenmerken. 
Voorbeelden van levenskenmerken zijn: ademhalen, voortplanten, zich voeden. 

 Welke levenskenmerken hebben de organismen uit de afbeelding op pagina 2? 
Geef ze met kruisjes aan in het schema. 
 
 grasplant muis torenvalk 
ademhalen    
voortplanten    
zich voeden    
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BOOMKNOPPEN 
 
 

Gebruik onderstaande afbeelding voor het beantwoorden van vraag 5 en 6. 
 

 
 

1p  5 In de afbeelding is een zoekkaart voor de namen van bomen weergegeven. 
Je kunt de naam van een boom vinden door naar de knoppen te kijken. 

 Bij welke boom staan de zijknoppen heel dicht bij elkaar bovenaan het takje? 
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  6  Welke kleur hebben de knopschubben van de Paardekastanje? 
 
..........................................................................................................................................  
 
 
HYPERVENTILATIE 
 

1p  7 Bij iemand die een aanval van hyperventilatie heeft, versnelt de ademhaling. 
Ook gaat het hart sneller kloppen. 
Heeft deze versnelling van de hartslag invloed op de bloeddruk? 
A nee 
B ja, de bloeddruk wordt hoger 
C ja, de bloeddruk wordt lager 
 
 

Esdoorn

Paardekastanje

Es

Eik

Berk

Linde

Els

knopschubben
niet kleverig

knopschubben
kleverig

zijknoppen boven-
aan het takje heel
dicht bij elkaar

knoppen langer
dan 1 cm

twee of drie
schubben
per knop

knoppen staan
verspreid

start

knoppen twee
aan twee tegen-
over elkaar

vier of meer
schubben
per knop

knopschubben
zwart

knopschubben
bruin-rood

wit merg

groen merg
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DE KLEINE BLOEDSOMLOOP 
 
 

In de kleine bloedsomloop stroomt het bloed van het hart naar de longen. 
Daarna gaat het bloed via de longader terug naar het hart. 
Dit is weergegeven in de afbeelding.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1p  8 In welk deel van het hart komt het bloed uit de longader het eerst terecht? 
A in de linker boezem 
B in de linker kamer 
C in de rechter boezem 
D in de rechter kamer 
 

1p  9 In onderstaande afbeelding zijn een longader en een longslagader weergegeven. 
De vergroting is hetzelfde.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Welke tekening geeft een longader weer? Leg je antwoord uit. 
 
..........................................................................................................................................  
 
 

long 

longader 

hart 

tekening 1 tekening 2 
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CORNFLAKES 
 
 

Veel mensen beginnen de dag niet met brood, maar met zogenaamde 
ontbijtgranen.     
De bekendste voorbeelden van ontbijtgranen zijn cornflakes en muesli. 
In de afbeelding is het etiket van Honey Nut cornflakes weergegeven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1p  10 Van welke plant worden Honey Nut cornflakes onder andere gemaakt? 
A van maïs 
B van rogge 
C van tarwe 
 

Kellogg’s 
Honey 

Nut 
Corn Flakes 

In de oven gebakken maïsvlokken 
met honing en stukjes pinda 

Ingrediënten 
Maïs, bruine suiker, pinda’s (7%), 
suiker, honing (2%), moutaroma, 

vitaminen (B3, B2, B1), ijzer. 
 

Om fit te blijven, raden de 
voedingsspecialisten een ontbijt aan dat ten 
minste 25% van de aanbevolen Dagelijkse 

Hoeveelheden (ADH) in energie en 
essentiële voedingsstoffen (eiwitten, 

vitaminen en mineralen) bevat. Kellogg’s 
Honey Nut Corn Flakes levert u de volgende 

voedingsstoffen: 

(*) Volle melk levert u 20kcal (100kJ) 
en 2,5g vetstoffen extra per portie. 

 
Voedingsbijdrage van 125g halfvolle 

melk: 60kcal (250kJ), 4g eiwitten, 
6g koolhydraten (totaal suikers), 

2g vetstoffen, 0,06g natrium, 30% van 
de ADH in vitamine B12, 20% in 

calcium, 15% in vitamine B2 en in 
fosfor, 5% in vitamine B1. 

 
Dit pak bevat 7 tot 8 porties van 30g. 

 Voor 100g Per portie van 
Kellogg’s Kellogg’s 30g met 125g 
Honey Nut Honey Nut halfvolle 
Corn Flakes Corn Flakes melk (*) 
Energie 390 kcal 170 kcal 
 (1650kJ) (700kJ) 
Eiwitten 7 g 6 g 
Verteerbare 
Koolhydraten 82 g 31 g 
waarvan: 
- totaal suikers 33 g 16 g 
- zetmeel 49 g 15 g 
Vetstoffen 3,5 g 2 g 
waarvan 
- verzadgde 0,7 g 1 g 
Voedingvezels 3 g 0,9 g 
Natrium 0,6 g 0,25 g 
Vitaminen 
B1 1,0 mg 
B2 1,0 mg 
B3 10 mg 
Mineralen 
Calcium - 
IJzer 7,9 mg 
Fosfor - 
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1p  11 In bovenstaande afbeelding is de voedingswijzer weergegeven.     
In welke groep van de voedingswijzer horen Honey Nut cornflakes thuis? 
A in groep 1 
B in groep 2 
C in groep 3 
D in groep 4 
 

1p  12  Schrijf de naam van een mineraal op dat in Honey Nut cornflakes voorkomt. 
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  13 Eddy gebruikt voor zijn ontbijt Honey Nut cornflakes. 
Hij roert hiervoor 30 gram cornflakes in 125 gram halfvolle melk. 

 Hoeveel energie kan hij uit dit ontbijt halen? 
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  14 Van voedingsstoffen is het volgende bekend: 
 

 
   1 gram eiwit levert 17 kJ 
   1 gram koolhydraat levert 17 kJ 
   1 gram vet levert 38 kJ 
 

 
Welke voedingsstof uit de cornflakes met melk levert Eddy het grootste deel van de 
energie? Gebruik ook de informatie van het etiket op pagina 6. 
A eiwit 
B koolhydraat 
C vet 
 

1 2 

3 4 

Macaroni 

Bruine 
bonen 

Rijst 

Mayonaise 

Margarine 

Olie 

Gemengde 
noten 

Tahoe

Melk 
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1p  15 Een deel van de voedingsstoffen uit het ontbijt van Eddy moet eerst worden verteerd. 
Daarna kunnen deze stoffen in het bloed worden opgenomen. 
Welke voedingsstoffen moeten worden verteerd voordat ze in het bloed worden 
opgenomen? 
A alleen eiwitten 
B alleen koolhydraten 
C alleen vetten 
D zowel eiwitten, koolhydraten als vetten 
 

1p  16  In welk deel van de darmen worden de meeste voedingsstoffen in het bloed 
opgenomen? 

 
............................................................................................................................................. 
 
 
ORGAANSTELSELS 
 
 

In de afbeelding is schematisch een deel van het lichaam weergegeven.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1p  17 Van welk orgaanstelsel is orgaan P een deel? 
A van het bloedvatenstelsel 
B van het spierstelsel 
C van het zintuigstelsel 
 

1p  18 Enkele orgaanstelsels zijn: het bottenstelsel, het voortplantingsstelsel en het 
uitscheidingsstelsel. 
Van welk orgaanstelsel is een deel in de afbeelding te zien? 
A van het bottenstelsel 
B van het voortplantingsstelsel 
C van het uitscheidingsstelsel 
 
 

P
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TRIATLON 
 
 

Bij een triatlon zijn sporters bezig met zwemmen, fietsen en hardlopen. 
Het energieverbruik bij deze activiteiten is verschillend. 
De onderstaande tabel geeft het gemiddelde energieverbruik  
bij de drie onderdelen van de triatlon weer.   
 

activiteit energieverbruik 
fietsen 40 kJ per minuut 
hardlopen 70 kJ per minuut 
zwemmen 50 kJ per minuut 

 
 

1p  19 Bij een training voor een triatlon gaat Remco 20 minuten fietsen, 10 minuten hardlopen en 
20 minuten zwemmen. 
Tijdens welke activiteit gebruikt hij dan de meeste energie? 
A tijdens 20 minuten fietsen 
B tijdens 10 minuten hardlopen 
C tijdens 20 minuten zwemmen 
 

1p  20 Sporters die meedoen aan een triatlon letten goed op hun voeding. 
Zo gebruiken ze bijvoorbeeld vitamine-pillen. 
Tot welke groep stoffen behoren vitamines? 
A tot de beschermende stoffen 
B tot de bouwstoffen 
C tot de brandstoffen 
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ZEEHONDEN 
 
 

Zeehonden zijn aangepast aan het leven in zee. 
Ze kunnen zich soepel door het water bewegen. 
Daarbij halen ze snelheden van wel 35 kilometer per uur. 
Zo jagen ze bijvoorbeeld op hun voedsel.    
 

 
 

1p  21 In de afbeelding zijn enkele voedselrelaties weergegeven. 
Daar is te zien dat een zeehond onder andere haring eet.  
 

 
Welke twee andere soorten voedsel eet een zeehond volgens de afbeelding? 
A kabeljauw en mossel 
B kabeljauw en schol 
C mossel en schol 
 

1p  22 Doordat het bloed van een zeehond veel bloeddeeltjes bevat die zuurstof transporteren, 
kan het dier lang onder water blijven. 
Welke bloeddeeltjes worden hier bedoeld? 
A bloedplaatjes 
B rode bloedcellen 
C witte bloedcellen 
 

dierlijk 
plankton 

haring 

kabeljauw 

zeehond 

mossel schol 

plantaardig 
plankton 
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In een verslag is te lezen hoeveel zeehonden in verschillende jaren in een bepaald 
gebied zijn geteld. 
Hieronder zijn deze resultaten in een grafiek weergegeven.  

 

 
 

1p  23 In de jaren 70 van de vorige eeuw hadden zeehonden veel te lijden onder 
milieuvervuiling. 
Doordat bepaalde maatregelen werden genomen, verbeterde de situatie. 
In welke periode bleek dat de genomen maatregelen succesvol waren? 
A tussen 1970 en 1974 
B tussen 1974 en 1977 
C tussen 1977 en 1979 
 

1p  24 In het jaar 1988 nam het aantal zeehonden sterk af door een virusziekte. 
 Hoeveel zeehonden stierven toen volgens de bovenstaande informatie? 

 
............................................................................................................................................. 
 
 

jaar

aantal
zeehonden

(x100)

1950 1960 1970 1980 1990 2000

30

25

20

15

10

5

0
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HARTWERKING 
 
 

In de afbeelding is een doorsnede van het hart weergegeven.  
   

 
 

1p  25 Welk weefsel komt in de wand van het hart het meest voor? 
A kraakbeenweefsel 
B spierweefsel 
C zenuwweefsel 
 

1p  26 In bovenstaande afbeelding zijn twee bepaalde kleppen aangegeven met de letter P. 
Wat is de functie van deze kleppen? 
A Ze voorkomen dat bloed terugstroomt in de boezem. 
B Ze voorkomen dat bloed terugstroomt in de kamer. 
C Ze voorkomen dat bloed terugstroomt in de slagader. 
 
 

P 
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SCHERPE BOTERBLOEM 
 
 

Enkele maanden per jaar bloeit de scherpe boterbloem, bijvoorbeeld in weilanden. 
Onder de grond heeft de plant onder andere een wortelstok. 
Boven de grond bevinden zich de groene stengels en bladeren.  
Elke bloem is goudgeel van kleur.     

 
 scherpe boterbloem wortelstok 
 

 
1p  27 De scherpe boterbloem heeft onder andere een wortelstok. 

In een wortelstok wordt reservevoedsel opgeslagen. 
In welke vorm wordt dit reservevoedsel opgeslagen? 
A in de vorm van eiwit 
B in de vorm van vet 
C in de vorm van zetmeel 
 

1p  28 Wordt de scherpe boterbloem bestoven door insecten? 
A nee 
B ja, dit blijkt uit de kleur van de bladeren 
C ja, dit blijkt uit de kleur van de bloemen 
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DARM-INFECTIE 
 

1p  29 Rauw vlees, zoals kippenvlees, kan besmet zijn met ziekteverwekkende bacteriën. 
Als deze bacteriën in het verteringskanaal terechtkomen, kunnen ze onder andere diarree 
veroorzaken. 
Bij diarree is de ontlasting dun en waterig doordat de onverteerde resten niet genoeg zijn 
ingedikt. 
Hoe heet het deel van het verteringskanaal waarin vooral water uit onverteerde resten 
wordt opgenomen? 
A twaalfvingerige darm 
B dunne darm 
C dikke darm 
 

1p  30 In de afbeelding is een etiket weergegeven. 
 

KIPFILET 
HOLLANDSE A-KWALITEIT 
 
Bereiding: 2 x 5 minuten in koekenpan 
 
Ingrediënten: Kip 
 
Let op: geef schadelijke bacteriën geen kans. 
Zorg dat deze bacteriën niet via verpakking, uw 
handen en het keukengerei in uw eten komen. 
Maak dit vlees door en door gaar. 
 
Bewaartemperatuur: ten hoogste 4oC 
 

 
Om de kans op een darm-infectie te verkleinen, wordt aangeraden het vlees goed gaar te 
maken. 

 Leg uit waardoor de kans op een darm-infectie kleiner wordt als het vlees goed gaar 
wordt gemaakt. 

 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
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ADEMHALINGSPROBLEMEN 
 

1p  31 De vertakkingen van bronchiën worden luchtpijptakjes genoemd. 
De wand van een luchtpijptakje bestaat uit twee soorten cellen: slijmbekercellen en 
dekweefselcellen.    
Door een ontsteking kunnen in de luchtpijptakjes veranderingen ontstaan. 
Dit is hieronder voor de luchtpijptakjes van een paard weergegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de afbeelding is te zien dat door de ontsteking het aantal dekweefselcellen toeneemt. 

 Noem nog een verandering die in een ontstoken luchtpijptakje optreedt. 
 
............................................................................................................................................. 
 
 

slijmbekercel 
dekweefselcel

slijm

doorsnede ontstoken 
luchtpijptakje 

doorsnede gezond 
luchtpijptakje 
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BROEIKASEFFECT 
 
 

Koolstofdioxide is één van de gassen in de lucht die het broeikaseffect 
veroorzaken. 
Wetenschappers hebben van diverse landen berekend wat de gemiddelde 
koolstofdioxide-uitstoot per inwoner is.  
De onderstaande tabel geeft een deel van de resultaten weer. 
 

land gemiddelde koolstofdioxide-uitstoot 
(in ton per persoon per jaar) 

Canada 16,0 
Groot Britannië   9,7 
Japan   9,2 
Rusland 10,4 
Verenigde Staten 19,6 

 
 

1p  32  Zet de bovenstaande gegevens hieronder uit in een staafdiagram.  
 

 
1p  33 Koolstofdioxide ontstaat door het verbranden van fossiele brandstoffen. 

Het gebruik van fossiele brandstoffen neemt toe doordat steeds meer mensen op de 
aarde leven.  

 Noem nog een andere oorzaak voor de sterke toename van het gebruik van fossiele 
brandstoffen. 

 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 

0

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Verenigde
Staten

RuslandJapanGroot
Brittannië

Canada

gemiddelde
koolstofdioxide-

uitstoot (in ton per
persoon per jaar)

Pagina: 312Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



600051-2-664o 17 ga naar de volgende pagina 

 
AFVALVERWERKING 
 
 

In de afgelopen jaren is de hoeveelheid afval in Nederland sterk gestegen. 
Veel afval wordt tegenwoordig gescheiden. 
Groente-, fruit- en tuinafval (GFT-afval) gaat vaak in de groene bak, papier wordt 
vaak apart ingezameld.   

 
 

1p  34 In de afbeelding is de afvalverwerking van 1984 en 2000 vergeleken. 
Welke vorm van afvalverwerking is tussen 1984 en 2000 toegenomen? 
A hergebruiken 
B storten 
C verbranden 
 
 

In Nederland wordt bij afval onder andere onderscheid gemaakt tussen GFT-afval 
en klein chemisch afval. 

 
 

1p  35 In 2003 werd in Nederland 1365 miljoen kilogram GFT-afval geproduceerd. 
Toch kregen we in dat jaar minder dan 1365 miljoen kilogram compost. 

 Geef hier één reden voor. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 

1p  36 In de afbeelding zijn twee producten weergegeven: een fles motor-olie en een fles 
terpentine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Welke van deze verpakkingen moeten bij het klein chemisch afval worden weggegooid? 
A alleen die van de motor-olie 
B alleen die van de terpentine 
C zowel die van de motor-olie als die van de terpentine 

hergebruiken   
74%

hergebruiken
      18%    

storten
 9%

storten  
44%

verbranden
     17%

verbranden
 38%

20001984

einde  600051-2-664o* 
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Examen VMBO-BB 

2005 
 
 
 

 BIOLOGIE CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat _________________________________  Kandidaatnummer ________________

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 
 

Dit examen bestaat uit 37 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 38 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 1
donderdag 2 juni

11.30 – 13.00 uur
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 Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 
 
 
 
 
Tenzij anders vermeld, is er sprake van normale situaties en gezonde organismen. 
 
HET LICHAAM ALS GEHEEL 
 
 

In de borst- en buikholte ligt een groot aantal organen.       
In de afbeelding is een aantal van deze organen weergegeven. 

 
 

2p  1  Wat is de naam van orgaan P en van orgaan Q? 
 
orgaan P ...........................................................................................................................  
 
orgaan Q ...........................................................................................................................  
 

1p  2 Orgaan R uit de afbeelding is een deel van een orgaanstelsel. 
Van welk orgaanstelsel is orgaan R een deel? 
A van het ademhalingsstelsel 
B van het bloedvatenstelsel 
C van het spijsverteringsstelsel 
 

1p  3 In het lichaam werkt een groot aantal spieren. 
Zelfs als je slaapt, zijn sommige spieren actief. 

 Noem één spier die ‘aan het werk is’ als je slaapt. 
 
..........................................................................................................................................  

A 
B 
C 
D

A 
B 
C 
D

XB(2) (3)X
X

A 
B 
C 
D

 (1) 

P

Q

R
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MEE-ETERS  
 
 

Soms raakt de afvoerbuis van een talgkliertje verstopt. 
Er ontstaat dan een klein zwart puntje in de huid: een mee-eter (comedo). 
Vooral tijdens de pubertijd worden mee-eters gevormd.

 
 

1p  4 In de afbeelding is een deel van de huid weergegeven.   

 
Welke letter geeft een talgklier aan? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
 

1p  5 Een talgkliertje maakt talg. 
 Noem een functie van talg. 

 
....................................................................................  
 
....................................................................................  
 

1p  6 Vooral tijdens de pubertijd worden mee-eters gevormd. 
Wetenschappers denken dat de vorming van 
geslachtshormonen daarop van invloed is. 
In de afbeelding zijn drie hormoonklieren van een vrouw 
met letters aangegeven.   
Welke hormoonklier maakt geslachtshormonen? 
A klier P 
B klier Q 
C klier R 
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IN DE ZON 
 

1p  7 Wie te lang in de zon zit, heeft kans op een rode huid. 
Na een paar dagen zijn er dan losse 'velletjes' op bijvoorbeeld je armen te zien. 
 

 
Tot welk deel van de huid behoren deze 'velletjes'? 
A tot de hoornlaag  
B tot de kiemlaag 
C tot de lederhuid 
 

1p  8 Als je bruin bent geworden, heeft je huid een donkere kleurstof gemaakt. 
Dat komt door het zonlicht. 
Waar bevindt zich deze donkere kleurstof vooral? 
A in de lederhuid 
B in de opperhuid 
C in het onderhuidse bindweefsel 
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MIDDENOOR-ONTSTEKING 
 

1p  9 Bij een middenoor-ontsteking dringen bacteriën het oor binnen. 
Ze gebruiken daarbij de verbinding tussen de keelholte en de trommelholte. 
Deze verbinding is met letter P in de afbeelding aangegeven. 
 

 
Wat is de naam van verbinding P? 
A de buis van Eustachius 
B de gehoorgang 
C de gehoorzenuw 
 

1p  10 Sommige mensen met een middenoor-ontsteking gebruiken oordruppels. 
Van deze oordruppels is hieronder een deel van de bijsluiter weergegeven. 
 
 

Samenstelling 
Deze oordruppels bevatten lidocaïne. 
Lidocaïne heeft een pijnstillende werking. 

 
Waarschuwing 
Als de behandeling niet binnen twee weken resultaat heeft, dient u een arts te 
raadplegen. 
Buiten bereik van kinderen houden. 

 
 
Dit medicijn heeft een directe werking op een bepaald orgaanstelsel. 
Welk orgaanstelsel wordt hier bedoeld? 
A het ademhalingsstelsel 
B het spierstelsel 
C het zenuwstelsel 
 
 

Pagina: 318Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



500010-1-652o 6 ga naar de volgende pagina 

KLEINE BLOEDSOMLOOP 
 
 

In de afbeelding is onder andere een deel van de kleine bloedsomloop te zien. 
Drie plaatsen zijn aangegeven met de letters P, Q en R.   

 
 

1p  11 Op welke plaats bevat het bloed de meeste zuurstof? 
A op plaats P 
B op plaats Q 
C op plaats R 
 
 
VOETBAL 

 
1p  12 In de afbeelding is te zien hoe een voetbalster tegen een bal schopt.  

Zijn bij deze trapbeweging de grote hersenen betrokken?  
En zijn de kleine hersenen er bij betrokken? 
A alleen de grote hersenen 
B alleen de kleine hersenen 
C zowel de grote als de kleine hersenen 
 

long

hart

R

Q

P
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GRIEP-EPIDEMIE 
 

1p  13 Wetenschappers spreken van een griep-epidemie als van elke 10.000 mensen er 
minstens 15 griep hebben. 
In de tabel is het aantal inwoners van de verschillende provincies weergegeven. 
 

provincie aantal inwoners 
Groningen 570.000
Friesland 636.000
Drenthe 480.000
Overijssel 1.094.000
Flevoland 342.000
Gelderland 1.949.000
Utrecht 1.140.000
Noord-Holland 2.559.000
Zuid-Holland 3.424.000
Noord-Brabant 2.391.000
Zeeland 377.000
Limburg 1.143.000

 
Hoeveel griep-patiënten zijn er in Zeeland als er daar een griep-epidemie is? 
A minstens          15 
B minstens        566 
C minstens 377.000 
 

1p  14 Iemand met griep heeft vaak koorts. 
We spreken van koorts als de lichaamstemperatuur hoger dan 38 oC is. 
In de afbeelding is per dag de hoogste lichaamstemperatuur van een griep-patiënt 
weergegeven.  
 

 
Op welke dagen had deze patiënt koorts? 
A alleen op woensdag en donderdag 
B alleen op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag 
C op alle weergegeven dagen 
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VEGETARISCHE ROOKWORST 
 
 

Een vegetariër is iemand die geen vlees of vis eet. 
In de winkels zijn steeds meer producten te koop die voor een vegetariër geschikt 
zijn. 
Zo bestaat er vegetarische rookworst, die gemaakt wordt van planten. 
 
In de afbeelding zijn etiketten van twee soorten rookworst weergegeven. 

 
etiket 1  etiket 2 
vegetarische rookworst  
(per 100 gram) 
 
energie  1370    kJ 
eiwit      16,0 gram 
koolhydraten       3,5 gram 
vet      28,0 gram 
voedingsvezel       2,0 gram 
ijzer        0,2 gram 
 
ingrediënten (o.a.): 
aardappelzetmeel, 
soja-eiwit, zonnebloem-olie  
 

 rookworst 
(per 100 gram) 
 
energie  1291    kJ 
eiwit      14,0 gram 
koolhydraten       1,0 gram 
vet       28,0 gram 
 
 
 
ingrediënten (o.a.): 
varkensvlees, rundvlees, 
varkensvet, dierlijk eiwit  
 

 
 

1p  15 Vergelijk etiket 1 met etiket 2. 
 Leg uit waarom alleen vegetarische rookworst voedingsvezels bevat.  

Gebruik hierbij de bovenstaande informatie. 
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  16 Vegetarische rookworst bevat een bepaald mineraal. 
 Schrijf de naam van het mineraal op dat in vegetarische rookworst voorkomt. 

 
..........................................................................................................................................  
 

1p  17 Uit welk ingrediënt is het vet van de vegetarische rookworst afkomstig? 
A uit de zonnebloem-olie 
B uit het aardappelzetmeel 
C uit het soja-eiwit 
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1p  18 Een deel van de voedingsstoffen uit de vegetarische rookworst moet eerst worden 
verteerd. 
Daarna kunnen deze stoffen in het bloed worden opgenomen. 
Welke voedingsstoffen moeten eerst worden verteerd voordat ze in het bloed worden 
opgenomen? 
A alleen eiwitten 
B alleen koolhydraten 
C alleen vetten 
D zowel eiwitten, koolhydraten als vetten 
 

1p  19  In welk deel van de darmen worden de meeste voedingsstoffen in het bloed 
opgenomen? 

 
..........................................................................................................................................  
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SUIKERZIEKTE EN HET OOG 
 

1p  20 Suikerziekte ontstaat als de alvleesklier te weinig van een bepaald hormoon maakt. 
In de afbeelding is een deel van het lichaam van de mens te zien.     
 

 
Welke letter geeft de alvleesklier aan? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
D letter S 
 

1p  21 Door de suikerziekte bevat het bloed te veel glucose (bloedsuiker). 
In welk deel van het bloed bevindt zich deze glucose? 
A in de bloedplaatjes 
B in de rode bloedcellen 
C in de witte bloedcellen 
D in het bloedplasma 
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1p  22 Bij iemand met suikerziekte wordt soms het netvlies aangetast. 
In de afbeelding is een schematische doorsnede van het oog weergegeven. 
 

 
Welke letter geeft het netvlies aan?   
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
 
 
BINGE-DRINKEN 
 
 

Binge-drinken is het drinken van veel glazen alcohol in een korte tijd. 
Deze vorm van drinken is erg schadelijk voor de gezondheid. 
Dit komt doordat de lever overbelast raakt en de bloeddruk sterk stijgt. 
Zo kunnen hart-problemen of een herseninfarct ontstaan. 

 
 

1p  23 Door het binge-drinken blijkt het bloed ook minder goed te kunnen stollen. 
Welke bloeddeeltjes hebben dan een verminderde werking? 
A de bloedplaatjes 
B de rode bloedcellen 
C de witte bloedcellen 
 

1p  24 Alcohol wordt in het lichaam vooral door één bepaald orgaan afgebroken. 
Welk orgaan wordt hier bedoeld? 
A de hersenen 
B de lever 
C het hart 
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SCAN 
 
 

In een Engelse folder staat informatie over een bepaald apparaat. 
Hiermee kan het centrale zenuwstelsel onderzocht worden. 
In de afbeelding is weergegeven hoe een bepaald deel van het centrale 
zenuwstelsel wordt onderzocht. 
Dit deel is wit gekleurd aangegeven in een cirkel.     
 

 
 

1p  25 Welk deel van het centrale zenuwstelsel is in deze cirkel aangegeven? 
A een deel van de grote hersenen 
B een deel van de kleine hersenen 
C een deel van de hersenstam 
 

1p  26 In onderstaande afbeelding zijn drie typen weefsel te zien.  
 

 
Welke tekening geeft zenuwweefsel weer? 
A tekening 1 
B tekening 2 
C tekening 3 
 

Pagina: 325Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



500010-1-652o 13 ga naar de volgende pagina 

EEN NIERZIEKTE 
 
 

In de afbeelding zijn een gezonde en een zieke nier weergegeven.    
 

 
 

1p  27 Als we over een nier praten, hebben we het dan over een cel, een orgaan of een 
organisme? 
A over een cel 
B over een orgaan 
C over een organisme 
 

1p  28 De problemen met de zieke nier ontstaan doordat een niersteen deel P afsluit. 
 Wat is de naam van deel P? 

 
..........................................................................................................................................  
 

1p  29 Welk deel van deze zieke nier is veel groter dan normaal? 
A de nierschors 
B het nierbekken 
C het niermerg 
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OPEN BEEN 
 
 

Bij een open been heeft iemand een wond die slecht geneest. 
Vaak bevindt deze wond zich bij de enkel. 
In de tabel is te zien dat een open been meestal ontstaat door problemen met 
bloedvaten. 

 
oorzaak percentage 
slechte doorbloeding door probleem bij beenslagaders 5% 
slechte doorbloeding door probleem bij beenaders 90% 
andere oorzaken 5% 

 
 

1p  30  Maak met de gegevens uit de tabel het onderstaande staafdiagram af.     
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1p  31 Meestal is een open been het gevolg van een slechte doorbloeding van beenaders. 
In onderstaande afbeelding zijn een beenslagader en een beenader weergegeven. 
De vergroting is hetzelfde.     
 

 
 Welke tekening geeft een beenader weer? Leg je antwoord uit. 

 
..........................................................................................................................................  
 
 
STEKELBAARS-MANNETJE 
 
 

Een onderzoeker heeft proeven gedaan met stekelbaars-mannetjes. 
In voortplantingstijd hebben deze vissen een rode buik. 
Ze vallen dan andere stekelbaars-mannetjes aan. 

       
De onderzoeker maakte verschillende 'vissen' van plastic.     
Hij deed ze aan een stokje in een aquarium met een stekelbaars-mannetje. 
Daarna noteerde hij of de vis aanviel of niet. 
Zo ontdekte hij dat elke plastic 'vis' met een rode onderkant werd aangevallen. 
 

 
1p  32 Een stekelbaars-mannetje heeft zintuigen zoals reuk, zicht en gehoor. 

Welk zintuig is bij het beschreven onderzoek voor het stekelbaars-mannetje het 
belangrijkste? 
A de reuk 
B het gehoor 
C het zicht 
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EEN BLOEDNEUS 
 
 

Een bloedneus ontstaat soms vanzelf. 
Ook kun je een bloedneus krijgen door een klap tegen je neus. 
Aan de binnenkant van de neus bevinden zich veel kleine bloedvaten. 
Die kunnen gemakkelijk stuk gaan. 
Iemand met een bloedneus kan het best eerst de neus snuiten. 
Door de neus daarna tien minuten dicht te knijpen, gaat het bloeden meestal over. 

 
 

1p  33 Welke taak hebben de bloedvaten aan de binnenkant van de neus vooral? 
A Ze halen stofdeeltjes uit de lucht. 
B Ze nemen zuurstof op uit de lucht. 
C Ze warmen de lucht op. 
 

1p  34 Bij een bloedneus komt soms een beetje bloed in de mondholte. 
Je proeft dan de smaak van bloed met je tong. 
In de afbeelding is een deel van het hoofd weergegeven, met onder andere de mondholte 
en de tong.   

 
 Wat is de naam van deel P in de afbeelding? 

 
..........................................................................................................................................  
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SOA 
 
 

In de afbeelding is informatie weergegeven over besmettingsgevallen van een 
aantal seksueel overdraagbare aandoeningen in Rotterdam in 2001. 

 
naam ziekteverwekker kenmerk 
candida schimmel - jeuk en branderig gevoel 
chlamydia bacterie - afscheiding uit geslachtsorganen  

- branderig gevoel bij plassen 
gonorroe bacterie - afscheiding uit geslachtsorganen  

- branderig gevoel bij plassen 
herpes virus - blaasjes met vocht rond geslachtsorganen 

 

 
 

1p  35 Je kunt een soa-besmetting krijgen door het vrijen. 
Met welk middel is de kans op zo'n besmetting het kleinst? 
A met de pil 
B met een condoom 
C met een spiraaltje 
 

1p  36 Herpes wordt veroorzaakt door een virus. 
 Noem een andere soa die veroorzaakt wordt door een virus. 

 
..........................................................................................................................................  
 

1p  37 Vier soa's zijn: candida, chlamydia, gonorroe en herpes. 
 Van welke soa waren er volgens de informatie de meeste besmettingsgevallen? 

 
..........................................................................................................................................  
 
 

einde 500010-1-652o* 

herpes

besmettingsgevallen van 4 soa in 2001

gonorroe

chlamydia

candida
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Examen VMBO-BB 

2005 
tijdvak 1 

woensdag 9 mei 
13.30 - 15.00 uur 

 BIOLOGIE CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 
 

Dit examen bestaat uit 36 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 39 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 2
dinsdag 21 juni

11.30 - 13.00 uur

Naam kandidaat _________________________________  Kandidaatnummer ________________
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 Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 
 
 
 
 
Tenzij anders vermeld, is er sprake van normale situaties en gezonde organismen. 
 
LEVEN IN DE RUIMTE 
 
 
 

Veel mensen dromen over raketten en over  
het leven in de ruimte.     
Uit onderzoek blijkt dat leven in de ruimte  
veel gevolgen voor het lichaam van een mens heeft. 
 
Enkele van zulke gevolgen zijn: 
- het aantal rode bloedcellen wordt minder; 
- het bloed wordt sneller gezuiverd; 
- de spieren worden slapper; 
- het zenuwstelsel raakt soms ontregeld. 
 
 

 
1p  1 Tijdens het leven in de ruimte wordt het aantal rode bloedcellen minder. 

In de afbeelding zijn drie verschillende bloeddeeltjes weergegeven. 

 
Welk bloeddeeltje stelt een rode bloedcel voor?     
A bloeddeeltje P 
B bloeddeeltje Q 
C bloeddeeltje R 

A 
B 
C 
D

A 
B 
C 
D

XB(2) (3)X
X

A 
B 
C 
D

 (1) 
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1p  2 Tijdens het leven in de ruimte wordt het bloed sneller gezuiverd. 
In welke organen vindt deze zuivering vooral plaats? 
A in de darmen  
B in de hersenen 
C in de nieren 
 

1p  3 Tijdens het leven in de ruimte raakt het zenuwstelsel soms ontregeld. 
Daardoor kun je je bijvoorbeeld dingen slecht herinneren. 
Welk deel van het centrale zenuwstelsel is dan "in de war"? 
A de grote hersenen 
B de kleine hersenen 
C de hersenstam 
 
 
HIJGENDE HONDEN 
 

1p  4 Honden hebben weinig zweetklieren in hun huid. 
Als een hond gerend heeft, hijgt hij met de tong uit de bek. 
 

 
Wat is de functie van dit hijgen?     
A Zo krijgt de hond extra koolstofdioxide. 
B Zo krijgt de hond extra water. 
C Zo raakt de hond het teveel aan warmte kwijt. 
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KLEUREN ZIEN 
 

1p  5 De afbeelding geeft een deel van het zenuwstelsel van de mens weer. 
Drie delen zijn aangegeven met letters. 
 

 
 
Merle ziet een gekleurde luchtballon. 
In welk deel vindt bewustwording van de kleuren plaats? 
A in deel P 
B in deel Q 
C in deel R 
 

1p  6 Om kleuren te kunnen zien, spelen bepaalde zintuigcellen in het oog een belangrijke rol. 
In welk deel van het oog bevinden deze zintuigcellen zich? 
A in het hoornvlies 
B in het netvlies 
C in het vaatvlies 
 

2p  7 Waarnemen is een levenskenmerk. 
 Noem nog twee levenskenmerken. 

 
1 .......................................................................................................................................  
 
2 .......................................................................................................................................  
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HET BELANG VAN WATER 
 
 

Water is belangrijk voor het lichaam van een mens. 
Dit is in de afbeelding weergegeven. 
 
 
 
wist je dat: 
- bloed voor ongeveer 80% uit water bestaat? 
- botten voor 22% uit water bestaan? 
- spieren voor 75% uit water bestaan? 
- water helpt bij het regelen van de  
  lichaamstemperatuur? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1p  8 Enkele orgaanstelsels zijn: het ademhalingsstelsel, het spierstelsel en het 
voortplantingsstelsel. 
Van welke orgaanstelsels is een deel in de afbeelding te zien? 
A van het ademhalingsstelsel en van het spierstelsel 
B van het ademhalingsstelsel en van het voortplantingsstelsel 
C van het spierstelsel en van het voortplantingsstelsel 
 

1p  9 Het bloed vervoert voedingsstoffen en hormonen. 
In welk deel van het bloed worden deze stoffen vervoerd? 
A in de bloedplaatjes 
B in de rode bloedcellen 
C in de witte bloedcellen 
D in het bloedplasma 
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SPATADERS 
 
 

Spataders komen bij mensen vooral voor in de benen. 
Ze ontstaan doordat het bloed in de aders niet goed terugstroomt naar het hart. 
De aders worden wijder en de kleppen in die aders sluiten niet goed meer. 

 
 

1p  10 In de afbeelding zijn twee bloedvaten weergegeven.     
De vergroting is hetzelfde. 
 

 
 Welke tekening geeft een ader weer? Leg uit waaraan je dat in de afbeelding kunt 

zien. 
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  11  Noem de taak van de kleppen in de aders. 
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  12 Spataders komen vooral voor in de benen. 
Zijn deze aders in de benen een deel van de grote bloedsomloop? En zijn ze een deel 
van de kleine bloedsomloop? 
A alleen van de grote bloedsomloop 
B alleen van de kleine bloedsomloop 
C zowel van de grote als van de kleine bloedsomloop 
 

1p  13 Bij sommige beroepen is er een grotere kans op spataders. 
 Leg uit waardoor een kapster een grotere kans op spataders heeft dan een 

telefoniste. 
 
..........................................................................................................................................  
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ENERGIE-REPEN 
 
In een folder staat het volgende: 
 
 

Steeds meer mensen eten tussendoortjes. 
Energie-repen zijn lekker én gezond. 
De repen zijn per stuk verpakt. 
Daardoor zijn ze makkelijk mee te nemen. 
Energie-repen zijn vezelrijk en vetarm. 
Ze geven langdurig energie. 
De toevoeging van druivensuiker zorgt 
ervoor dat je snel extra energie krijgt. 
 
Ingrediënten:  glucosestroop, rogge, druivensuiker, noten, specerijen, plantaardige 
oliën en vetten     

 
 

1p  14 Van welke plant worden energie-repen gemaakt? 
Gebruik de bovenstaande informatie. 
A gerst 
B rogge 
C tarwe 
 

1p  15 In de onderstaande afbeelding is te zien dat een energie-reep sneller energie levert dan 
een bruine boterham met pindakaas.    
 

 
 Door welke voedingsstof komt dit? 

Gebruik de bovenstaande informatie. 
 
..........................................................................................................................................  
 
 
 

energie-
levering

tijd

Legenda:
energie-reep
bruine boterham
met pindakaas
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De samenstelling van energie-repen (per 100 gram) is: 
 
 

energie   1344      kJ 
eiwit          2.8   gram 
koolhydraten      68.0   gram 
vet           2.4   gram 
voedingsvezels       4.0   gram 
natrium         0.32 gram 
calcium         0.37 gram 
 

 
1p  16 Energie-repen bevatten mineralen. 

 Schrijf de naam van een mineraal op dat in energie-repen voorkomt. 
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  17 In de afbeelding is de voedingswijzer weergegeven.     
 

 
In welke groep van de voedingswijzer horen de energie-repen thuis?  
Gebruik de informatie die in het kader boven vraag 16 staat. 
A in groep 1 
B in groep 2 
C in groep 3 
D in groep 4 
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2p  18 Energie-repen zijn per stuk verpakt. 
Eén energie-reep weegt 25 gram. 

 Bereken hoeveel voedingsstoffen één energie-reep bevat. 
Vul de onderstaande tabel in. 

 
 per 100 gram per reep van 25 gram 

eiwit   2.8 gram 
 
 

koolhydraten 68.0 gram 
 
 

vet   2.4 gram 
 
 

 
1p  19 Een deel van de stoffen uit de energie-repen moet eerst worden verteerd. 

Drie stoffen zijn: eiwitten, vetten en voedingsvezels. 
Welke stoffen worden verteerd in het lichaam? 
A eiwitten en vetten 
B eiwitten en voedingsvezels 
C vetten en voedingsvezels 
 

1p  20 In welk deel van de darmen worden de meeste voedingsstoffen in het bloed opgenomen? 
A in de dikke darm 
B in de dunne darm 
C in de slokdarm 
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HART- EN VAATZIEKTEN 
 

1p  21 Tom is geboren met een hart-afwijking. 
Hij heeft een extra opening in het hart. 
Dit is weergegeven in de afbeelding met letter P.    
 

 
Wat is het directe gevolg van deze hart-afwijking? 
A Het bloed uit de linkerboezem komt in de rechterboezem. 
B Het bloed uit de linkerboezem komt in de linkerkamer. 
C Het bloed uit de linkerkamer komt in de rechterkamer. 
D Het bloed uit de rechterboezem komt in de rechterkamer. 
 

1p  22 Elk jaar sterven mensen aan hart- en vaatziekten. 
Onderzoekers zeggen dat hart- en vaatziekten doodsoorzaak nummer één zijn. 
In de tabel zijn verschillende doodsoorzaken weergegeven. 
 

doodsoorzaak % 
hart- en vaatziekten 35 
kanker 25 
ademhalingsziekten 10 
overige ziekten 30 

 
 Zet deze gegevens uit in een staafdiagram.   

hart- en
vaatziekten
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40

30
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10

0

percentage
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ziekten

overige
ziekten
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OOGSPIEREN 
 

1p  23 Enkele delen van het oog zijn: het glasachtig lichaam, het harde oogvlies en het netvlies. 
Met welk van deze delen zijn de oogspieren verbonden? 
A met het glasachtig lichaam 
B met het harde oogvlies 
C met het netvlies 
 

1p  24  Noem de functie van oogspieren. 
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  25 Als we over een oogspier praten, hebben we het dan over een cel, een orgaan of een 
organisme? 
A over een cel 
B over een orgaan 
C over een organisme 
 
 
AFBRAAK VAN ALCOHOL 
 

1p  26 Alcohol is giftig voor ons lichaam. 
Daarom wordt alcohol door een bepaald orgaan afgebroken. 
Dit is in de afbeelding weergegeven.  
 

 
Welk orgaan wordt hier bedoeld? 
A het hart 
B de hersenen 
C de lever 
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SOA 
 
In het verslag van een onderzoeker staat de volgende tabel. 
 

sexueel overdraagbare aandoening (soa) aantal onderzochte gevallen in 2002 
Chlamydia 1847 
HIV   129 
Syfilis   248 

 
1p  27 Van welke soa heeft de onderzoeker de meeste patiënten onderzocht?  

A Chlamydia 
B HIV 
C Syfilis 
 

1p  28 Van welke soa is de ziekteverwekker een virus? 
A Chlamydia 
B HIV 
C Syfilis 
 
 
HORMOONKLIEREN  
 

1p  29 In de afbeelding zijn drie hormoonklieren weergegeven.    
 

 
Welke letter geeft een bijnier aan? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
 

1p  30 Een andere hormoonklier is de hypofyse. 
Waar in het lichaam van een mens bevindt zich de hypofyse? 
A in de borstholte 
B in de buikholte 
C in het hoofd  
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STEENPUIST 
 
 

Een steenpuist ontstaat als een haarzakje ontstoken raakt door bacteriën. 
De huid rond een steenpuist is rood en gezwollen. 
Dit komt omdat bepaalde bloeddeeltjes de binnengedrongen bacteriën proberen te 
doden. 
 

 
1p  31 In de afbeelding hiernaast is een deel  

van de huid weergegeven.     
Welke letter geeft een haarzakje aan? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1p  32 In de onderstaande afbeelding zijn drie soorten cellen weergegeven. 
In welke tekening is een bacterie-cel te zien?     
 

 
A in tekening 1 
B in tekening 2 
C in tekening 3 
 

1p  33 Welke bloeddeeltjes proberen bij een steenpuist de binnengedrongen bacteriën te doden? 
A de bloedplaatjes 
B de rode bloedcellen 
C de witte bloedcellen 
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BRUIN WORDEN 
 
 

Wetenschappers verdelen mensen in vier groepen als het gaat om bruin worden. 
Afhankelijk van het huidtype wordt iemand meer of minder bruin. 
Als je bruin wilt worden, kun je verbranden. 
In de tabel is een overzicht van de vier huidtypen weergegeven. 

 
huidtype uiterlijke kenmerken verbranden? bruin worden? 

1 zeer lichte huid, vaak met 
sproeten; 
rossig of lichtblond haar;  
blauwe ogen 

verbrandt zeer 
snel 

wordt niet bruin 

2 lichte huid;  
blond haar; 
lichte ogen 

verbrandt snel wordt langzaam 
bruin 

3 licht gekleurde huid; 
donkerblond of bruin haar; 
donkere ogen 

verbrandt niet 
snel 

wordt gemakkelijk 
bruin 

4 gekleurde huid; 
donker haar; 
donkere ogen 

verbrandt bijna 
nooit 

bruint zeer goed 

 
 

1p  34 Johan heeft blond haar en lichtgroene ogen. 
Welk huidtype heeft Johan? 
A huidtype 1 
B huidtype 2 
C huidtype 3 
D huidtype 4 
 
In een artikel staat: 
 
 

Een anti-zonnebrandmiddel vermindert de kans op zonnebrand. 
Hoe lang kunt u met een anti-zonnebrandmiddel in de zon zonder te verbranden? 
Vermenigvuldig het aantal minuten dat u zonder anti-zonnebrandmiddel veilig in 
de zon zou kunnen, met het getal van de beschermingsfactor.  
Dan weet u hoe lang u met het middel in de zon kunt zonder te verbranden. 

 
 

1p  35 Als Johan geen anti-zonnebrandmiddel gebruikt, verbrandt hij in de middagzon na  
20 minuten. 
Daarom smeert hij zich op een zonnige middag regelmatig in met een anti-
zonnebrandmiddel. 
Dit middel heeft beschermingsfactor 12. 
Na hoeveel tijd zal Johan dan verbranden? 
A na 12 minuten 
B na 20 minuten 
C na 240 minuten 
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2p  36 Hieronder staan drie beweringen.  
 Geef bij elke bewering met een kruisje aan of deze juist of onjuist is. 

 
bewering juist onjuist 
Een anti-zonnebrandmiddel met beschermingsfactor 12 
beschermt alle huidtypen even lang. 

  

Als je anti-zonnebrandmiddel gebruikt, kun je toch 
verbranden. 

  

Door ultraviolette straling kan huidkanker ontstaan. 
 

  

 
 
 

einde 500040-2-652o* 
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Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
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 Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 
 
 
 
 
 
Tenzij anders vermeld, is er sprake van normale situaties en gezonde organismen. 
 
ORGAANSTELSELS BIJ DE MENS 
 
 

In de afbeelding is schematisch een aantal organen weergegeven. 
Organen zijn een deel van een orgaanstelsel.   

 
 

1p  1 Van welk orgaanstelsel is orgaan P een deel? 
A van het ademhalingsstelsel 
B van het voortplantingsstelsel 
C van het zintuigstelsel 
 

1p  2 Van welk ander orgaanstelsel is een deel in de afbeelding te zien? 
A van het bloedvatenstelsel 
B van het geraamte 
C van het uitscheidingsstelsel 
 

A 
B 
C 
D

 
 

A 
B 
C 
D

XB (2) (3) X  X
A 
B 
C 
D 

  (1) 
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BLOEDVATEN 
 
 

Soms heeft de wand van een slagader een zwakke plek. 
De slagader krijgt daar dan een uitstulping. 
Zo’n uitstulping kan gevaarlijk zijn, omdat hij kan knappen. 
Doktoren zijn steeds beter in staat om zo’n slagader te repareren.    

 

 
 

1p  3 In onderstaande afbeelding zijn twee bloedvaten weergegeven. 
De vergroting is hetzelfde.     

 
 Welke tekening geeft een slagader weer? Leg je antwoord uit. 

 
..........................................................................................................................................  
 

1p  4 Behalve slagaders kunnen ook aders wijder worden.  
We noemen zulke aders dan spataders. 
Spataders zijn ongevaarlijk. 
Een bloeding van een spatader komt weinig voor en geeft haast geen bloedverlies. 
Dit is een groot verschil met een slagader die knapt. 

 Leg uit waardoor een geknapte slagader meer bloedverlies geeft dan een evengrote 
geknapte ader. 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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ZUIVEL-ONTBIJT 
 
In een folder staat het volgende: 
 
 

Dit zuivel-ontbijt bevat verse yoghurt, vruchtensap en 
fijne granen. 
Het levert belangrijke voedingsstoffen. 
Het is de snelste manier om gezond te ontbijten. 
Een portie zuivel-ontbijt levert evenveel energie als een 
bruine boterham met kaas.    
 
Ingrediënten: yoghurt, suiker, vruchtensap, haver, 
tarwe, voedingsvezel, vitaminen.

 
 
 
 

1p  5 Welke granen worden voor zuivel-ontbijt gebruikt? 
Gebruik de bovenstaande informatie. 
A gerst en haver 
B gerst en tarwe 
C haver en tarwe 
 

1p  6 Zuivel-ontbijt bevat voedingsvezels. 
Wat is een belangrijke taak van voedingsvezels in de voeding? 
A het leveren van bouwstoffen 
B het stimuleren van de darmperistaltiek 
C het verteren van voedsel 
 
 

In de tabel wordt de samenstelling van zuivel-ontbijt vergeleken met de 
samenstelling van bruin brood met kaas (per 100 gram).

 
 zuivel-ontbijt bruin brood met kaas 
energie 320    kJ 1050    kJ 
eiwitten 3,5   g 9,6   g 
koolhydraten 13,0   g 43,0   g 
vetten 1,0   g 4,5   g 
calcium 105   mg 72   mg 

 
 

1p  7 Volgens de folder levert een portie zuivel-ontbijt evenveel energie als een bruine 
boterham met kaas. 
Renske eet 100 gram bruin brood met kaas. 
Hoeveel zuivel-ontbijt had zij moeten eten om evenveel energie binnen te krijgen? 
A ongeveer 100 gram 
B ongeveer 300 gram 
C ongeveer 1000 gram 
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1p  8 Een deel van de voedingsstoffen uit zuivel-ontbijt moet eerst worden verteerd. 
Daarna kunnen deze stoffen in het bloed worden opgenomen. 
Welke voedingsstoffen moeten worden verteerd voordat ze in het bloed worden 
opgenomen? 
A alleen eiwitten 
B alleen koolhydraten 
C alleen vetten 
D zowel eiwitten, koolhydraten als vetten 
 
 

In de volgende tabel zijn gegevens van zuivel-ontbijt en magere yoghurt  
(per 100 gram) weergegeven.

 
 zuivel-ontbijt magere yoghurt 
energie 320    kJ 130    kJ 
eiwitten 3,5   g 3,5   g 
koolhydraten 13,0   g 4,0   g 
vetten 1,0   g 0,1   g 
calcium 105   mg 125   mg 
vitamine C 6  mg* 0   mg 

 
* = 10% van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid

 
 

1p  9 Vergeleken met magere yoghurt bevat zuivel-ontbijt meer energie. 
Door welke voedingsstoffen komt dit? 
A door eiwitten en door koolhydraten 
B door eiwitten en door vetten 
C door koolhydraten en door vetten 
 

1p  10  Welk mineraal komt volgens de tabel in zuivel-ontbijt voor? 
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  11 Volgens de tabel is in 100 gram zuivel-ontbijt 10% van de aanbevolen dagelijkse 
hoeveelheid vitamine C aanwezig. 
Hoeveel vitamine C wordt per dag aanbevolen? 
A   6 milligram 
B 10 milligram 
C 60 milligram 
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ADEMHALEN EN DE LUCHTPIJP 
 

2p  12 Ademhalen is een levenskenmerk. 
 Noem nog twee andere levenskenmerken. 

 
1 .......................................................................................................................................  
 
2 .......................................................................................................................................  
 

1p  13 Bij het ademhalen beweegt het middenrif.      
 

 
Welke tekening geeft een diepe inademing weer?  
A tekening 1 
B tekening 2 
C tekening 3 
 

1p  14 In de afbeelding is de luchtpijp aangegeven.  
 

 
Rondom de luchtpijp zijn ringen. 
Deze ringen zorgen ervoor dat de luchtpijp stevig en beweeglijk is. 
Uit welk weefsel bestaan deze ringen om de luchtpijp? 
A uit beenweefsel 
B uit kraakbeenweefsel 
C uit spierweefsel 
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1p  15 Vertakkingen van de luchtpijp komen in de longblaasjes uit. 
 Wat is de naam van zo’n vertakking die in de longblaasjes uitkomt? 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
 
BLOEDDEELTJES 
 
 

In het beenmerg van bepaalde botten worden bloeddeeltjes gemaakt. 
In de afbeelding zijn enkele van deze botten met grijs aangegeven. 
Ook is een bepaald type bloeddeeltjes te zien.    

 

 
 

1p  16 In welke botten worden volgens de bovenstaande informatie bloeddeeltjes gemaakt? 
A in het borstbeen en in de ribben 
B in het borstbeen en in de sleutelbeenderen 
C in de ribben en in de sleutelbeenderen 
 

1p  17 Welke bloeddeeltjes zijn in de afbeelding weergegeven? 
A bloedplaatjes 
B rode bloedcellen 
C witte bloedcellen 
 

3p  18 Bloeddeeltjes hebben bepaalde taken. 
In het schema staan drie taken. 
 

taak bloedplaatje rode bloedcel witte bloedcel 
het bestrijden van ziekteverwekkers    
het laten stollen van bloed    
het transporteren van zuurstof    

 
 Welke taak hoort bij welk bloeddeeltje? 

Kies in het schema bij elke taak het juiste bloeddeeltje. 
Geef dit met een kruisje aan. 
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PLATVOETEN 
 

1p  19 Iemand met platvoeten raakt de grond met een groter voet-oppervlak dan normaal.     

 
Welke botten drukken bij een platvoet meer op de grond dan bij een gewone voet? 
A de middenvoetsbeentjes 
B de teenkootjes 
C de voetwortelbeentjes 
 
 
SCHEDEL 
 
 

De schedel van een pasgeboren baby bestaat vooral uit kraakbeen.  
Er zijn ruimtes tussen de verschillende botstukken: de fontanellen. 
De grootste fontanel bevindt zich boven in de schedel. 
Door de fontanellen liggen de schedelbotten van een baby los van elkaar. 
Bij het ouder worden raken de schedelbotten met elkaar verbonden. 
De fontanellen verdwijnen dan.    

 
 

1p  20  Wat is de functie van de 'losse' schedelbotten bij de geboorte van een baby? 
 
..........................................................................................................................................  
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1p  21 In de tabel is van verschillende leeftijden de gemiddelde schedelomtrek van jongens 
weergegeven. 
 

leeftijd in maanden gemiddelde schedelomtrek in cm
0 38 
6 46 

15 50 
33 52 

 
 Zet de gegevens van de jongens uit bovenstaande tabel uit in het onderstaande 

diagram.     
 

 
1p  22  Wat is de gemiddelde schedelomtrek van een meisje van 9 maanden? 

 
..........................................................................................................................................  
 

1p  23 Op welke manier zijn de schedelbotten bij een volwassene met elkaar verbonden? 
A met gewrichten 
B met kraakbeenverbindingen 
C met naadverbindingen 
 
 

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33
leeftijd in maanden

54

50

46

42

38

34

30

gemiddelde
schedelomtrek

in cm meisjes
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EEN ARM 
 
 

De afbeelding geeft een deel van het skelet weer.    

 
 

1p  24 Wat is de naam van bot P? 
A borstbeen 
B halswervel 
C sleutelbeen  
 

2p  25  Welk soort gewricht vormen de in de tabel aangegeven botten? 
Geef op elke regel met een kruisje aan welk soort gewricht juist is. 

 
 kogelgewricht scharniergewricht 
bot 1 en bot 2   
bot 3 en bot 4   

 
1p  26 Met je arm kun je een veertje optillen, maar ook een zware steen. 

Hierbij gebruik je dezelfde spieren. 
Thara meet de omtrek van een bovenarm bij het tillen van verschillende gewichten.  
Welke grafiek geeft haar resultaten juist weer?     

 
 grafiek 1 grafiek 2 grafiek 3 
 
A grafiek 1 
B grafiek 2 
C grafiek 3 

omtrek
bovenarm

gewicht

omtrek
bovenarm

gewicht

omtrek
bovenarm

gewicht
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1p  27 Welke twee weefsels komen in een spier voor? 
A botweefsel en spierweefsel 
B botweefsel en zenuwweefsel 
C spierweefsel en zenuwweefsel 
 
 
GIER 
 

1p  28 Gier is een soort vloeibare mest. 
Het is een mengsel van uitwerpselen en urine van varkens. 
In gier leven veel bacteriën. 
Deze bacteriën maken de gier geschikt voor gebruik als mest op het land. 
Hoe maken deze bacteriën gier geschikt als mest? 
A Door uit gier eiwitten te vormen. 
B Door uit gier koolhydraten te vormen. 
C Door uit gier zouten te vormen. 
 

1p  29 Er bestaan ook andere soorten mest. 
Bijvoorbeeld: vaste mest en compost. 
In het cirkeldiagram is de productie van drie soorten mest in een bepaald jaar vergeleken. 
 

 
Welke soort mest is volgens de informatie het meest geproduceerd? 
A compost 
B gier 
C vaste mest 
 
 
 

compost

vaste mest

gier

Legenda:
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BROZE BOTTEN 
 
 

Op latere leeftijd breken de botten makkelijker. 
In Nederland hebben 800.000 mensen last van broze botten. 
Elk jaar breken 14.000 van hen een ruggenwervel. 
In de afbeelding is onder andere een deel van de wervelkolom weergegeven.    

 

 
 

1p  30 Welke letter geeft een ruggenwervel aan? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
 

1p  31 Om broze botten tegen te gaan, worden soms kalktabletten aanbevolen. 
Ook kun je door het eten van bepaalde voedingsmiddelen meer kalk binnen krijgen.     
 

 brood appel kaas 
 

 Welk van de bovenstaande voedingsmiddelen bevat het meeste kalk (calcium)? 
 
..........................................................................................................................................  
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1p  32 Onderzoekers hebben ontdekt dat vitamine D de opname van kalk verbetert. 
Daarmee voorkomt vitamine D het ontstaan van broze botten. 
In de tabel is informatie van drie voedingsmiddelen weergegeven (geanalyseerd per  
100 gram product). 
 

voedings-
middel 

eiwit 
(gram) 

vet 
(gram) 

koolhydraat 
(gram) 

vitamine A 
(milligram) 

vitamine C 
(milligram) 

vitamine D 
(microgram) 

margarine 0,5 83,0 0,5 0,60 0,0 7,5 

vette vis 16,0 16,0 0,0 0,09 2,0 10,0 

varkensvlees 14,0 35,0 0,0 0,00 0,0 1,5 

 
Welk voedingsmiddel uit de tabel bevat per 100 gram het meeste vitamine D? 
A margarine 
B vette vis 
C varkensvlees 
 
 
INFECTIES 
 

1p  33 Soms veroorzaken infecties met bacteriën ernstige ziekten. 
In de afbeelding zijn drie typen cellen weergegeven.     
 

 
 

 Welke letter geeft bacterie-cellen weer? 
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  34 Bacteriën worden in het verteringskanaal gedood. 
 In welk deel van het verteringskanaal worden de meeste bacteriën gedood? 

 
..........................................................................................................................................  
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1p  35 Bij een bacterie-infectie kunnen de nieren worden aangetast, waardoor ze minder goed 
werken. In de afbeelding zijn enkele organen weergegeven.     
 

 
 Welke letter geeft een nier aan? 

 
..........................................................................................................................................  
 

1p  36 Heeft een ernstige nierbeschadiging gevolgen voor de hoeveelheid afvalstoffen in het 
bloed? 
A nee 
B ja, het bloed bevat meer afvalstoffen 
C ja, het bloed bevat minder afvalstoffen 
 
 
VOEDSELVERGIFTIGING 
 

1p  37 Per jaar hebben ongeveer 700.000 mensen last van voedselvergiftiging. 
Ze hebben dan koorts en diarree en moeten braken. 
Voedselvergiftiging komt door het eten van bedorven voedsel. 
Door de hogere temperatuur bederft voedsel in de zomer sneller dan in de winter. 

 Leg uit dat voedsel bij een hogere temperatuur sneller bederft. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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Iemand die veel moet braken, kan bepaalde medicijnen slikken. 
Zo wordt het braken minder. 
In de afbeelding is een deel van een bijsluiter weergegeven. 
 
 
voor wie? 
Motilium zorgt ervoor dat het voedsel sneller door de maag en de darmen 
gaat. 
Dit geneesmiddel is onder andere bestemd voor patiënten met: 
- een zwaar gevoel op de maag 
- een opgeblazen gevoel 
- misselijkheid 
- braakneigingen 
 
samenstelling 
De werkzame stof in deze tablet is domperidon. 
Iedere tablet bevat 10 mg domperidon. 
 
gebruik 
Kinderen lichter dan 35 kg: deze mogen geen Motilium-tabletten 
gebruiken. 
Kinderen zwaarder dan 35 kg: een tablet van 10 mg; drie tot vier keer per 
dag. 
Volwassenen: een tablet van 10 mg; drie tot vier keer per dag. 
 

 
 
 

1p  38  Hoeveel Motilium-tabletten mag een volwassene maximaal op één dag slikken? 
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  39 Je kunt sommige voedingsmiddelen beschermen tegen bederf door te koelen, te 
pasteuriseren of te steriliseren. 
Op welke manier is een voedingsmiddel ongeopend het langst beschermd tegen bederf? 
A door te koelen 
B door te pasteuriseren 
C door te steriliseren 
 

2p  40  Noem twee andere manieren van conserveren dan koelen, pasteuriseren en 
steriliseren. 

 
1 .......................................................................................................................................  
 
2 .......................................................................................................................................  
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ZIEKTE VAN CROHN 
 
 

Bij iemand met de ziekte van Crohn zijn de darmen langdurig ontstoken. 
De problemen beginnen meestal in de dikke of de dunne darm.    

 

 
 

2p  41 In de afbeelding is een deel van het lichaam van een mens weergegeven. 
 Welke letter geeft de dikke darm aan? En welke letter geeft de dunne darm aan? 

 
dikke darm: letter ....................  
 
dunne darm: letter ..................  
 

1p  42 Van welk orgaanstelsel vormen de dikke en de dunne darm een deel? 
A van het hormoonstelsel 
B van het verteringsstelsel 
C van het zintuigstelsel 
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2p  43 Klachten die veel voorkomen bij de ziekte van Crohn zijn: 
- dunne ontlasting/diarree: de ontstoken darm neemt te weinig vocht op; 
- vermagering: de ontstoken darm neemt te weinig voedingsstoffen op. 

 In welk deel van de darmen ontstaan deze klachten vooral? 
Geef op elke regel in de tabel met een kruisje aan welk soort darm juist is. 

 
 dikke darm dunne darm 
dunne ontlasting   
vermagering   

 
1p  44 Wetenschappers denken dat er verschillende oorzaken zijn voor de ziekte van Crohn. 

Ze spreken over erfelijkheid, roken en stress. 
Welke van deze oorzaken kun je zelf beïnvloeden? 
A erfelijkheid en roken 
B erfelijkheid en stress 
C roken en stress 
 

1p  45 In 1950 ontdekte een Amerikaanse dokter dat patiënten met de ziekte van Crohn flink 
opknappen als ze letten op de koolhydraten in hun voeding. 
In de afbeelding is de voedingswijzer weergegeven.     

 
 

 Welke groep van de voedingswijzer bevat veel koolhydraten? 
 
..........................................................................................................................................  
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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OSSENGAL-ZEEP 
 

1p  46 Ossengal-zeep bevat het galsap van koeien. 
Het galsap van koeien heeft dezelfde werking als het galsap van mensen. 
Bij welk soort vlekken wordt ossengal-zeep vooral gebruikt? 
A bij eiwitvlekken 
B bij koolhydraatvlekken 
C bij vetvlekken 
 

1p  47 In de afbeelding is een koe weergegeven.     
 

 
Welke letter geeft het deel van de koe aan waar galsap wordt gemaakt? 
A deel P 
B deel Q 
C deel R 
 
 

einde 400009-1-652o* 
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 Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 
 
 
 
 
 
Tenzij anders vermeld, is er sprake van normale situaties en gezonde organismen. 
 
 
HET HOOFD 
 
In de afbeelding is een doorsnede van het hoofd te zien.    
 

 
1p  1 Op welke plaats komt botweefsel voor? 

A op plaats P 
B op plaats Q 
C op plaats R 
 

A 
B 
C 
D

 
 

A 
B 
C 
D

XB (2) (3) X  X
A 
B 
C 
D 

  (1) 
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ORGAANSTELSELS  
 

1p  2 In de afbeelding zijn verschillende orgaanstelsels weergegeven.  

 
Welke twee orgaanstelsels zijn hier onder andere afgebeeld? 
A het ademhalingsstelsel en het bottenstelsel 
B het ademhalingsstelsel en het zenuwstelsel 
C het bottenstelsel en het zenuwstelsel 
 

1p  3 In de afbeelding is een deel van het verteringsstelsel weergegeven. 
 

 
Welke organen zijn onder andere in de afbeelding te zien? 
A de dikke darm en de dunne darm 
B de dikke darm en de maag 
C de dunne darm en de maag 
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ZUURSTOF IN HET BLOED 
 

1p  4 Het bloed vervoert onder andere zuurstof. 
Welke bloeddeeltjes vervoeren zuurstof? 
A de bloedplaatjes 
B de rode bloedcellen 
C de witte bloedcellen 
 

1p  5 In de afbeelding is de bloedsomloop schematisch weergegeven. 
 

 
Op welke plaats bevat het bloed de meeste zuurstof? 
A op plaats P 
B op plaats Q 
C op plaats R 
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CONSERVEREN 
 

1p  6 Drie geconserveerde producten zijn: - een pak gedroogde bruine bonen 
 - een pak gepasteuriseerde melk 
 - een pak gesteriliseerde melk 
Josh bewaart deze drie producten bij kamertemperatuur. 
Hij laat de verpakkingen dicht. 
In welk product zullen na drie dagen bacteriën waarschijnlijk in aantal toenemen? 
A de gedroogde bruine bonen 
B de gepasteuriseerde melk 
C de gesteriliseerde melk 
 

2p  7  Noem twee andere manieren van conserveren dan drogen, pasteuriseren en 
steriliseren. 

 
1 .......................................................................................................................................  
 
2 .......................................................................................................................................  
 
 
LEVENSKENMERKEN  
 

1p  8 Bekijk de onderstaande afbeelding.  

 
Welk levenskenmerk is hier uitgebeeld? 
A bewegen 
B stoffen uitscheiden 
C voortplanten 
 

2p  9  Noem twee andere levenskenmerken dan bewegen, stoffen uitscheiden en 
voortplanten. 

 
1 .......................................................................................................................................  
 
2 .......................................................................................................................................  
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UITSCHEIDING EN SLAGADERS 
 

1p  10 Wie veel drinkt, moet veel plassen. 
In de afbeelding is de urine-productie van een proefpersoon weergegeven. 
Deze proefpersoon dronk op een bepaald tijdstip een groot glas water.   
 

 
Op welk tijdstip dronk de proefpersoon het glas water? 
A op tijdstip P 
B op tijdstip Q 
C op tijdstip R 
 

1p  11 In de afbeelding zijn onder andere de nieren weergegeven. 
De pijlen geven de stroomrichting van het bloed aan. 
 

 
Welk cijfer geeft een nierslagader aan? 
A cijfer 1 
B cijfer 2 
C cijfer 3 

P Q R

hoeveelheid
gevormde

urine

tijd (in uren)
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1p  12 Welk kenmerk geldt voor alle slagaders van een volwassen mens? 
A Alle slagaders behoren tot de grote bloedsomloop. 
B Alle slagaders bevatten kleppen. 
C Alle slagaders voeren bloed van het hart af. 
 

1p  13  Wat is de naam van orgaan P uit de afbeelding bij vraag 11? 
 
..........................................................................................................................................  
 
 
EEN PRAKTISCHE OPDRACHT 
 
Bij een praktische opdracht onderzoekt Fatima hoeveel zuurstof verschillende planten 
produceren. 
Ze gebruikt drie soorten planten en verschillende hoeveelheden licht. 
De grafiek geeft haar resultaten weer.   
 

 
1p  14 Voor welke planten geldt bij het hele experiment: “hoe meer licht, hoe meer zuurstof-

productie”? 
A voor de aardappelplanten 
B voor de spinazieplanten 
C voor de varens 
 
 

zuurstof-
productie

hoeveelheid licht

spinazieplanten

aardappelplanten

varens
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"HIPPE SLIERTEN" 
 
In een folder is de volgende tekst te lezen: 
 
 Wat is het? 
 Ze heten in het Engels Noodles, maar je zegt: "noedels". 
 Deze hippe slierten van tarwebloem smaken lekker en zijn snel klaar. 
 Als je ze uit de verpakking haalt, zitten ze als een brok aan elkaar. 
 Als je er kokend water over doet, worden de slierten zacht. 
 
 Ingrediënten 
 tarwemeel, plantaardige olie, zout, suiker, specerijen, aroma's, groenten, kip 
 
 Voedingswaarde (per 100 gram bereid product)      
 energie   700 kJ 
 eiwitten     3,5   g 
 koolhydraten   25,0   g 
 vetten      6,0   g 
 voedingsvezel    1,0   g 
 natrium     0,63 g 
 
 
 
 
 
 

1p  15  Van welke plant worden Noodles-slierten gemaakt?  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  16 Sommige mensen willen geen vlees of andere dierlijke producten eten. 
 Leg uit dat deze mensen ook geen Noodles eten. 

Gebruik de bovenstaande informatie uit de folder. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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1p  17 In de afbeelding is een voedingswijzer weergegeven. 
   

 
In welke groep van de voedingswijzer horen Noodles thuis?  
A in groep 1 
B in groep 2 
C in groep 3 
D in groep 4 
 

1p  18 Noodles bevatten voedingsvezels. 
Wat is een belangrijke taak van voedingsvezels in de voeding? 
A het leveren van bouwstoffen 
B het stimuleren van de darmperistaltiek 
C het verteren van voedsel 
 

1p  19  Welk mineraal is volgens de informatie in Noodles aanwezig? 
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  20 Een deel van de voedingsstoffen uit Noodles moet eerst worden verteerd. 
Daarna kunnen deze stoffen in het bloed worden opgenomen. 
Welke voedingsstoffen moeten worden verteerd voordat ze in het bloed worden 
opgenomen? 
A alleen eiwitten 
B alleen koolhydraten 
C alleen vetten 
D zowel eiwitten, koolhydraten als vetten 
 

1p  21  In welk deel van de darmen worden de meeste voedingsstoffen in het bloed 
opgenomen? 

 
..........................................................................................................................................  
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TRAINING 
 
 

Als iemand traint, ontwikkelen de gebruikte spieren zich. 
Hierdoor worden deze spieren groter en dikker.

 
 

1p  22 Een spier bestaat onder andere uit eiwitten en vetten. 
 Leg uit dat door training vooral de hoeveelheid eiwitten in een spier toeneemt. 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  23 Tijdens een training trekt een bepaalde spier zich vaak samen.  
 

 
De temperatuur van het bloed op plaats P is 37 oC. 
Hoe hoog is de temperatuur op plaats Q? 
A lager dan 37 oC 
B gelijk aan 37 oC 
C hoger dan 37 oC 
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1p  24 In de afbeelding is het percentage bloed weergegeven dat vóór en tijdens het trainen naar 
verschillende organen stroomt.  
 

 
Welk orgaan krijgt tijdens het trainen meer bloed? 
A de hartspier 
B de hersenen 
C de nieren 
 

1p  25 Sommige mensen slaan bij een training de warming-up over. 
 Noem een gevaar van het overslaan van een warming-up. 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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HERNIA 
 
 

Sommige mensen hebben klachten door een hernia. 
Een hernia ontstaat als een tussenwervelschijf tegen een zenuw aandrukt. 
Daardoor ontstaat pijn. 
De meeste hernia's komen voor tussen de lendenwervels.

 
 

1p  26 Volgens de tekst zijn verschillende orgaanstelsels bij een hernia betrokken. 
 Geef deze orgaanstelsels in de tabel aan. 

Zet kruisjes op de juiste plaatsen. 
 

orgaanstelsel betrokken bij een hernia 
bottenstelsel   
voortplantingsstelsel  
zenuwstelsel  

 
1p  27 Welke soort cellen zijn vooral in tussenwervelschijven te vinden? 

A beencellen 
B kraakbeencellen 
C zenuwcellen 
 

1p  28 Om een hernia te voorkomen, is een goede lichaamshouding belangrijk. 
De tekeningen geven verschillende zithoudingen weer.  
 

 
 Welke tekening geeft de beste zithouding weer? 

 
..........................................................................................................................................  
 

Pagina: 375Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



400030-2-652o 13 ga naar de volgende pagina 

1p  29 In de afbeelding is de wervelkolom weergegeven.  

 
In welk gebied bevinden zich lendenwervels? 
A in gebied P 
B in gebied Q 
C in gebied R 
D in gebied S 
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YOGHURT 
 
 

Yoghurt wordt gemaakt van melk. 
Hierbij worden bepaalde bacteriën aan de melk toegevoegd. 
Deze bacteriën zetten eiwitten om in zuur. 
Daardoor smaakt yoghurt anders dan melk. 
 
Melk en yoghurt hebben een verschillende samenstelling (per 100 gram):

 
 magere melk magere yoghurt 
energie 143 kJ 128 kJ 
eiwit 3,5 g 3,5 g 
koolhydraat 4,7 g 4,0 g 
vet 0,1 g 0,0 g 
water 89 g ? 

 
 

1p  30 Hoeveel water bevat 100 gram magere yoghurt? 
Gebruik de bovenstaande informatie. 
A ongeveer 30 gram 
B ongeveer 60 gram 
C ongeveer 90 gram 
 

1p  31 Yoghurt is langer houdbaar dan melk. 
Wat is hiervoor de reden? 
A Yoghurt bevat meer eiwit dan melk. 
B Yoghurt bevat meer vet dan melk. 
C Yoghurt bevat meer zuur dan melk. 
 

1p  32 Eiwitten uit yoghurt worden in het lichaam van de mens 
verteerd. 
Hierbij is onder andere sap uit de alvleesklier betrokken. 
In de afbeelding is een deel van het verteringskanaal 
weergegeven.  

 Kleur in de afbeelding de alvleesklier met potlood in. 
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Onderstaande tabel geeft de groeisnelheid van melkzuur-bacteriën bij 
verschillende temperaturen weer.

 
temperatuur 
(in oC) 

groeisnelheid 
(in deling/uur) 

  5 0,1 
20 0,4 
30 1,5 
35 2,5 
45 3,3 
50 0,0 

 
 

1p  33  Maak met de gegevens uit de tabel een lijndiagram.  

 
 

1p  34 Bij het maken van yoghurt wordt de melk eerst verhit tot 40 oC. 
 Geef hiervoor een reden. 

Gebruik de bovenstaande informatie. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

groeisnelheid
(in deling/uur)

temperatuur (in ˚C)

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0
0 10 20 30 40 50

P a g i n a :  3 7 8V o o r  a l l e  e i n d e x a m e n s ,  z i e  w w w . a l l e e x a m e n s . n l .  V o o r  d e  p e r f e c t e  v o o r b e r e i d i n g  o p  j e  e i n d e x a m e n ,  z i e  o o k  w w w . s s l l e i d e n . n l .
B e s c h i k b a a r  g e s t e l d  d o o r  S t i c h t i n g  S t u d i e b e g e l e i d i n g  L e i d e n  ( S S L ) .

V o o r  a l l e  e i n d e x a m e n s ,  z i e  w w w . a l l e e x a m e n s . n l .  V o o r  d e  p e r f e c t e  v o o r b e r e i d i n g  o p  j e  e i n d e x a m e n ,  z i e  o o k  w w w . s s l l e i d e n . n l .
B e s c h i k b a a r  g e s t e l d  d o o r  S t i c h t i n g  S t u d i e b e g e l e i d i n g  L e i d e n  ( S S L ) .
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SPORT EN BLESSURES 
 

1p  35 Els wil weten welke blessures bij verschillende sporten voorkomen. 
Ze zoekt op internet en geeft de resultaten in de onderstaande tabel weer. 
 
blessure handbal hockey  paardrijden  tennis voetbal volleybal zwemmen 
gekneusde 
enkel 

 x x  x x  

ontwrichte 
enkel 

x   x x x  

gebroken 
enkel 

  x  x x x 

gekneusde 
knie  x   x   

ontwrichte 
knie   x  x   

gebroken 
vinger  x   x x  

gekneusde 
vinger 

x x      

gebroken 
pols 

  x     

 
 Bij welke sport komen volgens Els de meeste soorten blessures voor? 

 
..........................................................................................................................................  
 
 
BLOED-AFBRAAK 
 

1p  36 In de afbeelding zijn drie verschillende bloeddeeltjes weergegeven.  

 
 Welk bloeddeeltje stelt een rode bloedcel voor? 

 
..........................................................................................................................................  
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Rode bloedcellen bevatten onder andere ijzer. 
Als rode bloedcellen worden afgebroken, gaat dit ijzer naar de plaats waar 
nieuwe rode bloedcellen worden gevormd.

 
 

1p  37 Waar worden rode bloedcellen gevormd? 
A in een deel van de botten 
B in een deel van de longen 
C in een deel van de nieren 
 
 

Andere stoffen uit de rode bloedcellen komen via de gal in de darmen terecht. 
Daar worden ze verder afgebroken door bacteriën.

 
 

1p  38 Op welke plaats komt de gal het verteringskanaal binnen? 
A in de slokdarm 
B in de twaalfvingerige darm 
C in de dikke darm 
 

1p  39 In de afbeelding zijn drie soorten cellen weergegeven die in het verteringskanaal van een 
mens kunnen voorkomen.  

 
 Welke tekening geeft een bacterie weer? 

 
..........................................................................................................................................  
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GEBIT EN GAATJES 
 
 

Wie minder gaatjes wil hebben, moet weinig snoepen en goed tandenpoetsen. 
Sommige soorten tandpasta versterken het glazuur van tanden en kiezen.

 
 

1p  40 In de afbeelding is schematisch een tand weergegeven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Welke letter geeft het glazuur aan? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
D letter S 
 

1p  41 Vroeger bestond er nog geen tandpasta zoals wij die kennen. 
Zo deed men in de 16e eeuw soms zout op het gebit. 
Daardoor werd de vorming van gaatjes tegengegaan. 

 Leg uit waardoor er minder gaatjes ontstaan als het gebit met zout wordt behandeld. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  42 Bij een tandarts hebben tanden en kiezen allemaal een 
eigen nummer. 
Dit is op de afbeelding hiernaast te zien.  
Sarah heeft een gaatje in een kies van haar rechter 
onderkaak. 
Welk nummer kan deze kies hebben? 
A 1.1 
B 4.2 
C 4.7 
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BORSTKAS 
 
 

In de afbeelding is de borstkas weergegeven. 

 
 

1p  43  Wat is de naam van bot P? 
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  44 Op welke manier zijn de ribben met bot P verbonden? 
A met gewrichten 
B met kraakbeenverbindingen 
C met naadverbindingen 
 

2p  45  Noem twee verschillende organen die door de borstkas worden beschermd. 
 
1 .......................................................................................................................................  
 
2 .......................................................................................................................................  
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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EEN BEEN 
 

1p  46 In de afbeelding zijn de botten van een been weergegeven.  
 

 
Op hoeveel plaatsen bevindt zich in dit been een kogelgewricht? 
A nul 
B een 
C twee 
 
 

einde 400030-2-652o* 
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Examenopgaven VMBO-BB 

2003 
tijdvak 1 

woensdag 9 mei 
13.30 - 15.00 uur 

 BIOLOGIE CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 
 

Dit examen bestaat uit 50 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 56 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 1
vrijdag 23 mei

11.30 - 13.00 uur

Naam kandidaat __________________________________ Kandidaatnummer _______________
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 Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 
 
 
 
 
 
Tenzij anders vermeld, is er sprake van normale situaties en gezonde organismen. 
 
EEN ARM-BLESSURE 
 
 

Toen Rachid met zijn brommer viel, kreeg hij een arm-blessure.  
In het ziekenhuis werd de onderstaande foto gemaakt.  
 

 
 

1p  1 Hoe heet de blessure op de foto? 
A een botbreuk 
B een ontwrichting 
C een verstuiking 
 

1p  2  Benoem bot P. 
 
.......................................................................................................................................... 
 

1p  3 Op de foto is het elleboog-gewricht te zien. 
Welk soort gewricht is de elleboog? 
A een kogelgewricht 
B een rolgewricht 
C een scharniergewricht 
 

A 
B 
C 
D

 
 

A 
B 
C 
D 

X B(2) (3)X 
X 

A 
B 
C 
D 

   (1) 
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SKELET EN SPIEREN 
 

1p  4 Het skelet heeft verschillende taken. 
 Kruis in het schema de taken van het skelet aan. 

 
beschermen van organen  
voedsel verteren  
vorm geven aan het lichaam  
stevigheid geven  

 
2p  5 Sommige botten zijn in het skelet met elkaar verbonden.   

 Zet een streep tussen de namen van de botten die met elkaar verbonden zijn. 

 
2p  6 Door spieren aan het skelet kunnen we ons bewegen. 

Bewegen is een levenskenmerk. 
 Noem nog twee levenskenmerken. 

 
1 ....................................................................................................................................... 
 
2 ....................................................................................................................................... 
 
 
SPIJSVERTERING 
 

1p  7 Bij de spijsvertering zijn verschillende organen betrokken. 
 Welke organen maken zelf verteringssappen?  

Vul het schema in door een kruisje op de goede plek te zetten. 
 

naam van het orgaan produceert wel 
verteringssap 

alvleesklier  
dunne darm  
slokdarm  

 
1p  8 In welke van de genoemde organen worden de verteerde voedingsstoffen opgenomen in 

het bloed? 
A in de alvleesklier 
B in de dunne darm 
C in de slokdarm 
 
 
 

borstbeen

heiligbeen

middenhands-
beentje

rib

vingerkootje

wervel
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HOE HARD FIETST PINDAKAAS? 
 
 

 
Een bekende wielrenner zei: "Met pindakaas kun je de Tour de France niet 
winnen." 
Om 200 kilometer hard te fietsen moet je 33 boterhammen met pindakaas eten. 
Zoveel pindakaas is niet goed. 
Wielrenners gebruiken daarom ander voedsel. 
Sommigen denken dat dat niet genoeg is. 
Zij zoeken naar manieren om nog harder te kunnen fietsen.

 
 

1p  9 Voor een wedstrijd eten de wielrenners een maaltijd met veel brandstof. 
Welke voedingsstof bevat deze maaltijd vooral? 
A eiwitten 
B koolhydraten 
C mineralen 
 

1p  10 Sommige wielrenners trainen op plaatsen die hoog in de bergen liggen. 
Het lichaam van zo’n wielrenner gaat dan meer bloeddeeltjes maken die zuurstof 
vervoeren. 
Welke bloeddeeltjes vervoeren zuurstof? 
A bloedplaatjes 
B rode bloedcellen 
C witte bloedcellen 
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Net als andere sporters, kunnen wielrenners een ‘sporthart’ hebben. 
Zo’n hart heeft in deel P meer spierweefsel dan een ‘gewoon hart’. 
Dit komt door het vele trainen.  

 

 
 

1p  11 Wat is de naam van deel P? 
A de linkerboezem 
B de linkerkamer 
C de rechterboezem 
D de rechterkamer 
 
 
GONORROE 
 
 

Gonorroe is een geslachtsziekte. 
Elk jaar behandelen huisartsen steeds meer gonorroe-patiënten. 
Uit onderzoek blijkt dat mensen minder vaak voorbehoedsmiddelen gebruiken. 
Hierdoor kan gonorroe zich makkelijker verspreiden.

 
 

1p  12  Welk voorbehoedsmiddel kan het best gebruikt worden om gonorroe te voorkomen? 
 
.......................................................................................................................................... 
 

1p  13 Bij vrouwen kunnen door gonorroe de eierstokken ontstoken raken.  
Dit kan onvruchtbaarheid tot gevolg hebben. 
Wat is hiervoor de reden?  
A Er kan geen geslachtsgemeenschap plaatsvinden. 
B Er kunnen geen rijpe eicellen gevormd worden. 
C Er kunnen geen rijpe spermacellen gevormd worden. 
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UITSCHEIDING EN ALCOHOL 
 
 

Alcohol wordt in het lichaam afgebroken en uitgescheiden. 
In de onderstaande afbeelding zijn enkele organen aangegeven.  

 
1p  14 Welk orgaan is het uitscheidingsorgaan waar alcohol wordt afgebroken? 

A orgaan P 
B orgaan Q 
C orgaan R 
 

1p  15 Ook de longen zijn uitscheidingsorganen. 
Waar liggen de longen in het lichaam? 
A De longen liggen in de borstholte. 
B De longen liggen in de buikholte. 
C De longen liggen zowel in de borstholte als in de buikholte. 
 

1p  16 Wie bier drinkt moet meer plassen. 
Hierbij is orgaan S betrokken. 

 Wat is de naam van orgaan S? 
 
..........................................................................................................................................  
 
 
 
 
 

Pagina: 389Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



300005-652o 7 ga naar de volgende pagina 

‘VERKEERDE SCHOENEN’ 
 
 

Veel mensen dragen schoenen die niet goed passen. 
Daardoor kunnen hun voeten vervormen. 
Meestal komt de grote teen dan scheef te staan. 
Ook ontstaat er een bobbel aan de binnenkant  
van de voet.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2p  17 In de afbeelding is zo’n vervormde voet weergegeven. 
 Benoem bot P en bot Q. 

 
Bot P = .............................................................................................................................. 
 
Bot Q = ............................................................................................................................. 
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STOFFEN IN TABAKSROOK 
 
 

In tabaksrook zitten honderden stoffen. 
De meeste van deze stoffen zijn schadelijk voor de gezondheid. 
Een voorbeeld hiervan is nicotine. 
In een boek staat hierover de volgende informatie: 
 
Nicotine 
Dit geeft de roker een ‘kick’, net als andere drugs. 
Daardoor kunnen veel mensen heel moeilijk stoppen met roken. 
Ook gaat het hart van een roker sneller kloppen door nicotine.

 
 

1p  18 Volgens de tekst beïnvloedt nicotine bepaalde orgaanstelsels. 
 Vul de onderstaande tabel in door een kruisje op de goede plek te zetten. 

 
 bloedvatenstelsel skelet zenuwstelsel 
nicotine    

 
1p  19 Wie rookt, heeft een grotere kans op bepaalde ziekten. 

 Noem zo’n ziekte die vaak voorkomt bij rokers. 
 
.......................................................................................................................................... 
 
 
SPEEKSEL 
 

1p  20 Zes speekselklieren geven speeksel af aan de mondholte. 
In de onderstaande afbeelding is een deel van het hoofd weergegeven.   
 

 
Welke letter geeft een speekselklier aan? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
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Speeksel bevat onder andere een stof die helpt bij de vertering van zetmeel.  
Om te onderzoeken of er zetmeel in brood zit, wordt de volgende proef gedaan. 
  

 
 

1p  21  Welke kleur zal het brood krijgen, als er zetmeel in zit? 
 
.......................................................................................................................................... 
 

1p  22 Speeksel bevat ook stoffen die het glazuur van tanden en kiezen verstevigen. 
Hieronder is een doorsnede van een tand weergegeven.   

 
Welke letter geeft het glazuur aan? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
D letter S 
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VEZELS 
 

1p  23 Vezels zijn goed voor de spijsvertering.   

 
Welk voedingsmiddel bevat de meeste vezels? 
A een glas melk  
B een pakje boter  
C een sinaasappel 
 

1p  24  Wat is de functie van vezels in voedsel? 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
ONVRUCHTBAARHEID 
 
 

Soms ligt de oorzaak van onvruchtbaarheid bij de man. 
Enkele problemen kunnen dan zijn:  
-  er worden te weinig spermacellen geproduceerd 
-  de spermacellen zijn onvoldoende beweeglijk 
-  de spermacellen hebben een afwijkende vorm.
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1p  25 In de afbeelding is onder andere het voortplantingsstelsel van een man weergegeven.   
 

 
Welke letter geeft het deel aan waar spermacellen worden geproduceerd? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
D letter S 
 

1p  26 Als spermacellen minder goed bewegen, is er minder kans op bevruchting. 
 Leg dit uit. 

 
.......................................................................................................................................... 
 

1p  27 Hieronder zijn verschillende spermacellen afgebeeld.   

 
 
Welke tekeningen geven spermacellen met een afwijkende vorm weer? 
A tekening 1 en 2 
B tekening 1 en 3 
C tekening 2 en 3 
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QUORN 
 
 

Quorn  is een vegetarisch product. Het lijkt veel op vlees.  
Men maakt het van een schimmel.  

 
 

1p  28 In de afbeelding zijn drie celtypen weergegeven.   

 
Welke tekening geeft een schimmel weer? 
A tekening 1 
B tekening 2 
C tekening 3 
 
 

Hieronder zijn Quorn en rundergehakt vergeleken.
 

gegevens per 100 gram Quorn rundergehakt 
energie 330 kJ 982 kJ 
eiwit 12,0 g 19,1 g 
koolhydraten   1,4 g   0,0 g 
vetten   2,8 g 17,6 g 
voedingsvezels   4,9 g   0,0 g 

 
 

1p  29 Quorn bevat minder eiwit dan rundergehakt. 
Toch is Quorn volgens het Voedingscentrum gezonder dan vlees. 

 Leg dit met de bovenstaande informatie uit. 
 
.......................................................................................................................................... 
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DRINK JEZELF IN BALANS 
 
In een boek staat de volgende informatie: 
 

 
Ons lichaam verliest per dag 2,5 liter water: 
- via ademhalingsorganen  0,4 liter 
- via spijsvertering (ontlasting) 0,1 liter 
- via de huid (zweten)  0,5 liter 
- via de nieren (urine)  1,5 liter

 
 

1p  30  Maak met deze gegevens het onderstaande staafdiagram af.  
 

 
2p  31 We krijgen water binnen door: 

- voedsel 0,6 liter 
- verbranding in de cellen 0,4 liter 
De rest van het water komt met het drinken in ons lichaam. 

 Hoeveel water moet je drinken om de hoeveelheid water in ons lichaam in evenwicht 
te houden? Leg je antwoord uit met een berekening. 

 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
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ZWANGER 
 
In de afbeelding is onder andere een deel van een zwangere vrouw schematisch 
weergegeven.   

 
1p  32 In de baarmoeder bevindt zich orgaan P. 

 Wat is de naam van orgaan P? 
 
.......................................................................................................................................... 
 

1p  33  Leg met de bovenstaande afbeelding uit dat zwangere vrouwen vaker moeten plassen 
dan niet-zwangere vrouwen. 

 
.......................................................................................................................................... 
 

1p  34 In welk deel van de geslachtsorganen heeft de bevruchting plaatsgevonden? 
A in de baarmoeder 
B in de eileider 
C in de eierstok 
 

1p  35 Zwangere vrouwen worden vaker door muggen gestoken dan vrouwen die niet zwanger 
zijn. Sommigen denken dat muggen worden aangetrokken door koolstofdioxide. 
Zwangere vrouwen blijken 20% meer koolstofdioxide uit te ademen dan niet zwangere 
vrouwen. 

 Geef een verklaring voor het feit dat zwangere vrouwen meer koolstofdioxide 
uitademen dan niet-zwangere vrouwen. 

 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
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DE ZIEKTE VAN HIRSPRUNG 
 
 

Sommige kinderen worden geboren met de ziekte van Hirsprung. 
Bij hen werkt een deel van de darmen niet goed. 
In de afbeelding is de buikholte van zo’n kind getekend. 

 

 
 

1p  36  Welk deel van het spijsverteringskanaal is volgens de afbeelding groter dan normaal? 
 
.......................................................................................................................................... 
 

1p  37 Wetenschappers hebben ontdekt dat bij deze ziekte bepaalde zenuwcellen ontbreken. 
Hierdoor trekken de spieren in het darmgedeelte niet regelmatig samen. 
Het spijsverteringskanaal raakt dan verstopt. 
 Wat is een andere naam voor ‘het regelmatig samentrekken van spieren rond een 

darm’? 
 
.......................................................................................................................................... 
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HYENA’S 
 
 

Hyena's zijn roofdieren die onder andere zieke dieren eten. 
Ze eten hun prooi helemaal op. 
In de afbeelding vechten hyena’s om een stuk vlees. 
Er blijft zelfs geen bot liggen. 
De ontlasting van hyena's bevat veel kalk.  

 
 

1p  38  Leg uit waardoor de ontlasting van hyena's veel kalk bevat. 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 

1p  39 Hoeveel organismen zijn in de bovenstaande afbeelding weergegeven? 
A nul 
B een 
C twee 
D drie 
 
 
EEN KEVER 
 
 

Bepaalde kevers overwinteren in de grond. 
In het voorjaar klimmen ze langs de stam van een appelboom 
naar de bloemen. 
Ze leggen hun eitjes in de bloemknoppen. 
De larven die uit de eitjes komen, vernielen de stamper en de 
meeldraden.

 
 
 

1p  40 Bij een appelboom maakt een bloem met een vernielde stamper geen vrucht. 
 Leg uit waardoor zo’n bloem dan geen vrucht vormt. 

 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
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2p  41 Appelbomen planten zich geslachtelijk voort. 
 Schrijf twee woorden uit de bovenstaande tekst op waaruit dit blijkt. 

 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
 
STERILISATIE BIJ EEN MAN 
 
 

In de afbeelding is schematisch een deel van het lichaam van een man 
weergegeven.  

 

 
 

1p  42 Wat wordt met de letter P aangegeven? 
A een deel van het bekken 
B de urineblaas 
C een zwellichaam 
 

1p  43 De man wil zich laten steriliseren. 
Bij de sterilisatie worden de zaadleiders van de man afgebonden en doorgesneden. 
Welke letter geeft een zaadleider aan? 
A letter Q 
B letter R 
C letter S 
D letter T 
 
 
 
 

R

S

TP

Q
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HEPATITIS-B 
 
 

Hepatitis-B is de naam voor een ontsteking van de lever. 
Het wordt veroorzaakt door een bepaald virus. 
De ziekte kan voorkomen worden door een inenting.

 
 

1p  44 Welke taak hoort bij een gezonde lever?  
A het maken van bloedcellen 
B het maken van gal 
C het maken van verteringssap 
 

1p  45 De inenting bevordert de aanmaak van afweerstoffen door het lichaam. 
Welke bloeddeeltjes maken afweerstoffen? 
A bloedplaatjes 
B rode bloedcellen 
C witte bloedcellen 
 
 
ZETPIL 
 
In een bijsluiter staat de volgende tekst: 
 
 

Waarom zetpillen bij kinderen? 
Kinderen die last hebben van koorts, kunnen soms moeilijk een geneesmiddel 
slikken. Wanneer een kind overgeeft, is niet duidelijk hoeveel medicijn het kind 
binnenkrijgt. 
Deze junior zetpillen worden via de anus toegediend. 
Zo worden deze ongemakken voorkomen. 
 
Hoe vaak zetpillen toedienen?

 
leeftijd (in jaren) lichaamsgewicht (in kg) aantal zetpillen (per dag) 
1 – 2  10 tot 12,5 2 – 3 
2 – 4  12,5 tot 17 3 
4 – 6  17 tot 22 4 

 
 

1p  46 Fatima heeft hoge koorts en krijgt zetpillen. 
Ze is 5 jaar. 
Hoeveel zetpillen mag ze per dag gebruiken volgens de bovenstaande informatie? 
A 2 zetpillen 
B 3 zetpillen 
C 4 zetpillen 
 

1p  47 In welke bloedvaten wordt het geneesmiddel bij de anus in het lichaam opgenomen? 
A in kleine aders en kleine slagaders 
B in kleine aders en haarvaten 
C in kleine slagaders en haarvaten 
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CHIPS 
 
 

In de afbeelding is informatie van een zak chips weergegeven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1p  48 Chips kunnen worden ingedeeld in het vak van de broodgroep van de maaltijdschijf. 
Door welke voedingsstof kan dit? 
A door eiwit 
B door koolhydraten 
C door vet 
D door zout 
 

2p  49 Jasper eet 40 gram chips. 
 Hoeveel energie (in kJ) krijgt hij hierdoor binnen?  

Leg je antwoord met een berekening uit. 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
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ADVIES VAN DE DOKTER 
 
Bekijk de onderstaande afbeelding:  

 
1p  50 Welk advies wordt hier uitgebeeld?  

A beweeg voldoende 
B eet gezond 
C rook niet 
 
 
 
 

einde 
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Examenopgaven VMBO-BB 

2003 
tijdvak 2 

dinsdag 17 juni 
11.30 – 13.00 uur 

 BIOLOGIE CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 45 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen worden. 
 

Naam kandidaat __________________________________  Kandidaatnummer _______________
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 Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 
 
 
 
 
Tenzij anders vermeld, is er sprake van normale situaties en gezonde organismen. 
 
SUMO 
 
In een artikel staat de volgende informatie: 
 
 

Sumo is een oude Japanse vechtsport. 
Velen denken dat het alleen voor vette mannen is.  
Maar Sumo is niet alleen kracht uit botten en 
spieren.     
Je moet ook nadenken en je tegenstander in de 
gaten houden. 
Sumo-worstelaars worden verdeeld in drie groepen: 
 
lichtgewicht  tot 85 kg 
middengewicht van 85 tot 115 kg 
zwaargewicht  vanaf 115 kg 
 

 
1p  1 In de informatie is een Sumo-worstelaar te zien. 

Als we over een worstelaar praten, hebben we het dan over een cel, een weefsel of een 
organisme? 
A over een cel 
B over een weefsel 
C over een organisme 
 

1p  2 Volgens de tekst zijn verschillende orgaanstelsels bij Sumo-worstelen van belang. 
 Geef deze orgaanstelsels in de tabel aan. 

Zet een kruisje op de juiste plaats. 
 

orgaanstelsel van belang bij Sumo 
geraamte  
spierstelsel  
voortplantingsstelsel  
zenuwstelsel  

 

A 
B 
C 
D

 
 

A 
B 
C 
D 

X B(2) (3)X 
X 

A 
B 
C 
D 

   (1) 
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1p  3 De Sumo-worstelaar uit de afbeelding is een zwaargewicht. 
 Hoeveel kilogram weegt hij tenminste? 

 
.......................................................................................................................................... 
 
 
DEEL VAN HET LICHAAM 
 
 

 
1p  4 In de afbeelding is een deel van het lichaam weergegeven.      

 Welke organen zijn hier te zien? 
Geef dit met een kruisje in de tabel aan. 

 
hart  
heiligbeen  
ruggenwervel  

 
 
PROBLEMEN MET HET GEBIT 
 

1p  5 Sommige mensen hebben problemen met hun tandvlees. 
Door bacteriën in de mond kan het tandvlees ontstoken raken. 
Bepaalde bloeddeeltjes bestrijden deze bacteriën. 
Welke bloeddeeltjes zijn betrokken bij het bestrijden van deze bacteriën? 
A bloedplaatjes 
B rode bloedcellen 
C witte bloedcellen 
 

1p  6 Om tandbederf tegen te gaan, wordt het gebit soms behandeld met fluor. 
Welke functie heeft zo’n fluorbehandeling? 
A de speekselproductie verhogen 
B de voedselresten verteren 
C het tandglazuur versterken 
 
 
 

Pagina: 406Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



300030-652o 4 ga naar de volgende pagina 
  

 

BRINTA 
 
Op een pak Brinta is de volgende tekst te lezen: 
 
 

Brintavlokken, hét ontbijt uit de volle tarwekorrel, rijk aan voedingsvezel. 
Voor iedereen die wel wat energie kan gebruiken.

 
 

1p  7  Van welke plant worden Brintavlokken gemaakt?  
 
.......................................................................................................................................... 
 
 

 
1p  8 In bovenstaande afbeelding is de voedingswijzer weergegeven.     

In welke groep van de voedingswijzer horen Brintavlokken thuis?  
Gebruik informatie 1 van de bijlage. 
A in groep 1 
B in groep 2 
C in groep 3 
D in groep 4 
 

1p  9 Marcel gebruikt voor zijn ontbijt een bord Brintapap. 
Hij roert hiervoor 100 gram Brintavlokken in 200 gram warme melk. 
Hoeveel energie kan hij uit dit ontbijt halen?  
Gebruik informatie 1 en 2 van de bijlage. 
A   200 kJ 
B 1150 kJ 
C 1157 kJ 
D 1957 kJ 
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1p  10 Welke voedingsstof uit de 100 gram Brintavlokken levert Marcel het grootste deel van de 
energie?  
Gebruik informatie 1 en 3 van de bijlage. 
A eiwit 
B koolhydraat 
C vet 
 

1p  11 Brintavlokken bevatten veel voedingsvezels. 
Wat is een belangrijke taak van voedingsvezels in de voeding? 
A het leveren van bouwstoffen 
B het stimuleren van de darmperistaltiek 
C het verteren van voedsel 
 

1p  12 Een deel van de voedingsstoffen uit het ontbijt van Marcel moet eerst worden verteerd. 
Daarna kunnen deze stoffen in het bloed worden opgenomen. 
Welke voedingsstoffen moeten worden verteerd voordat ze in het bloed worden 
opgenomen? 
A alleen eiwitten 
B alleen koolhydraten 
C alleen vetten 
D zowel eiwitten, koolhydraten als vetten 
 

1p  13  In welk deel van de darmen worden de meeste voedingsstoffen in het bloed 
opgenomen? 

 
.......................................................................................................................................... 
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LONGZIEKTE 
 
 

Meneer De Vries heeft longemfyseem. 
Bij deze ziekte gaan de wanden van de longblaasjes stuk. 
Longblaasjes die stuk zijn, kunnen niet opnieuw aangroeien.

 
 

1p  14  Leg uit dat meneer De Vries door de longemfyseem moeilijk kan ademhalen.  
Gebruik hierbij de bovenstaande informatie. 

 
.......................................................................................................................................... 
 

1p  15 In de afbeelding is een deel van de longen weergegeven.     
 

 
Welke letter geeft een longblaasje aan? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
 

2p  16 Roken is een oorzaak voor het ontstaan van longemfyseem.  
 Noem twee andere ziekten die vaak het gevolg zijn van roken. 

 
1 ....................................................................................................................................... 
 
2 ....................................................................................................................................... 
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EEN PROEF 
 
Bij een proef worden twee vissen en een waterplant in een aquarium gedaan. 
Regelmatig wordt de hoeveelheid koolstofdioxide in het water bepaald. 
De resultaten zijn weergegeven in het onderstaande diagram.   
 

 
1p  17 Wat moet op het stippellijntje bij de y-as van het diagram staan? 

A hoeveelheid koolstofdioxide 
B hoeveelheid licht 
C hoeveelheid vissen en planten 
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ALCOHOL 
 
 

Uit onderzoek blijkt dat veel jongeren regelmatig alcohol gebruiken. 
In het onderstaande diagram is het percentage jongens en meisjes weergegeven 
dat de laatste vier weken een of meerdere keren alcohol heeft gedronken.      

 
 

1p  18  Hoeveel procent van de meisjes van 13 jaar heeft de laatste vier weken alcohol 
gedronken? 

 
.......................................................................................................................................... 
 

1p  19  Op welke leeftijd is het percentage drinkende meisjes hoger dan het percentage 
drinkende jongens? 

 
.......................................................................................................................................... 
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1p  20 In de afbeelding is schematisch de bloedsomloop weergegeven.     

Met een pijl is aangegeven via welke weg de alcohol van de darm naar het hart gaat.  
Hoe heet het bloedvat dat is aangegeven met letter P? 
A aorta 
B darmader 
C longader 
D onderste holle ader 
 

1p  21 Waar in het lichaam wordt alcohol vooral afgebroken? 
A in de hersenen 
B in de lever 
C in de maag 
D in de nieren 
 

1p  22 Soms kun je ruiken dat iemand alcohol gedronken heeft. 
Dit gebeurt als alcohol het lichaam via bepaalde organen verlaat. 
Welke organen worden hier bedoeld? 
A de longen 
B de nieren 
C delen van de huid 
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NIEREN 
 
 

 
1p  23 In de afbeelding zijn schematisch enkele organen getekend.   

Welke letter geeft een nier aan? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
D letter S 
 

1p  24 Als de nieren niet goed werken, kan een kunstnier soms hulp bieden. 
Een kunstnier is een apparaat dat het bloed van een patiënt schoonspoelt. 
Welke stoffen verwijdert een kunstnier uit het bloed? 
A afvalstoffen 
B voedingsstoffen 
C zuurstof en stikstof 
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SIKKELCEL-ANEMIE 
 

 
1p  25 Sikkelcel-anemie is een ziekte waarbij rode bloedcellen een andere vorm hebben dan 

normaal.     
In de afbeelding zijn van gezond bloed drie verschillende bloeddeeltjes weergegeven. 
Welk bloeddeeltje stelt een rode bloedcel voor? 
A bloeddeeltje P 
B bloeddeeltje Q 
C bloeddeeltje R 
 

1p  26 Door de veranderde vorm kunnen de rode bloedcellen hun taak minder goed doen. 
Wat is dan het gevolg? 
A een vermindering van de afweer 
B een vermindering van het vervoer van voedingsstoffen 
C een vermindering van het vervoer van zuurstof 
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KUNST-GEWRICHT 
 

1p  27 Meestal zijn gewrichten aan de binnenkant glad en daardoor soepel te bewegen. 
Hoe komt dit? 
A door het beenweefsel en het gewrichtssmeer  
B door het beenweefsel en het kraakbeenweefsel 
C door het gewrichtssmeer en het kraakbeenweefsel 
 

1p  28 Als een gewricht aan de binnenkant minder glad is, beweegt het moeilijker. 
Ook ontstaat er pijn aan het gewricht. 
Soms wordt zo'n gewricht dan vervangen door een kunst-gewricht. 
In de afbeelding is een röntgenfoto van een kunst-gewricht te zien.    

 
Welk gewricht is hier weergegeven? 
A een elleboog 
B een heup 
C een knie 
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DE ACHTERPOOT VAN EEN HERT 
 

1p  29 In de afbeelding is de achterpoot van een hert weergegeven.    
 

 
Op welke plaats bevindt zich het kniegewricht?  
A op plaats P 
B op plaats Q 
C op plaats R 
 

2p  30 Onder andere met zijn achterpoten kan een hert zich bewegen. 
Bewegen is een levenskenmerk. 

 Noem nog twee levenskenmerken. 
 
1 .......................................................................................................................................  
 
2 ....................................................................................................................................... 
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PLACENTA 
 
In een boek staat de volgende informatie: 
 
 

Soms groeit de placenta op een verkeerde plaats in de baarmoeder. 
Dit is hieronder weergegeven.      

 
Tijdens de zwangerschap neemt het gewicht van de placenta snel toe. 
    
 zwangerschap  gewicht placenta 
 
 10 weken  25 gram 
 24 weken  225 gram 
 40 weken  475 gram

 
 

1p  31 De geboorte van een kind met een 'verkeerde' placenta gaat moeilijk. 
 Leg dit met de bovenstaande informatie uit. 

 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 

1p  32  Noem een taak van de placenta. 
 
.......................................................................................................................................... 
 

1p  33  Wat is de naam van deel P uit de afbeelding? 
 
.......................................................................................................................................... 
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1p  34 In de informatie is de groei van de placenta tijdens de zwangerschap weergegeven. 
 Zet deze gegevens uit in een staafdiagram.      
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BOTVERBINDINGEN 
 

2p  35 In het skelet komen gewrichten, kraakbeenverbindingen en naadverbindingen voor. 
De afbeelding geeft een deel van het skelet weer.    
 

 
 Welke verbinding bevindt zich op plaats P? En welke op plaats Q? 

Geef het met een kruisje in de onderstaande tabel aan. 
 

 gewricht kraakbeenverbinding naadverbinding
P    
Q    
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DE PINKSTERBLOEM 
 

1p  36 De pinksterbloem is een plant die je soms in weilanden vindt. 
Tijdens de bloei heeft deze plant paarse bloemen.     
 

 
De pinksterbloem kan zich geslachtelijk en ongeslachtelijk voortplanten. 
Met welk deel kan de pinksterbloem zich ongeslachtelijk voortplanten?  
A met deel P 
B met deel Q 
C met deel R 
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'STIJVE NEK' 
 
 

Spieren doen soms pijn, bijvoorbeeld na een 
verkeerde beweging. 
Zo kan een 'stijve nek' ontstaan. 
In de afbeelding is een spier in de nek te 
zien.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2p  37  Met welke botten is spier R aan de onderkant verbonden? 
 Vul het schema in. 
 

Spier R is aan de onderkant verbonden met: ……………………en……………………… 

 
1p  38 De spier is door middel van pezen verbonden met de botten. 

Kunnen pezen zich samentrekken? En kunnen spieren zich samentrekken? 
A alleen pezen kunnen zich samentrekken 
B alleen spieren kunnen zich samentrekken 
C zowel pezen als spieren kunnen zich samentrekken 
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Iemand met een stijve nek kan pijnstillers slikken. 
Zo wordt de pijn minder. 
In de afbeelding is een deel van een bijsluiter weergegeven. 
 
 
 voor wie? 

Paracetamol behoort tot de groep van de pijnstillende en koortsverlagende middelen. 
Dit geneesmiddel is onder andere bestemd voor patiënten met: 
- hoofdpijn 
- koorts 
- kiespijn 
- spierpijn 
 
samenstelling 
De werkzame stof in deze tablet is paracetamol. 
Iedere tablet bevat 500 mg paracetamol. 
 
gebruik 
Kinderen van 6-9 jaar: een halve tablet van 500 mg; vier tot zes keer per dag. 
Kinderen van 9-12 jaar: een tablet van 500 mg; drie tot vier keer per dag. 
Kinderen van 12-15 jaar: een tablet van 500 mg; vier tot zes keer per dag. 
Volwassenen: een of twee tabletten van 500 mg per keer; maximaal zes tabletten per 
dag. 
 

 
1p  39  Hoeveel paracetamol-tabletten mag iemand van 15 jaar maximaal op één dag 

slikken? 
 
.......................................................................................................................................... 
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PROSTAAT EN PLASSEN 
 
 

Veel oudere mannen krijgen problemen met plassen. 
Dit komt meestal doordat de prostaat groter wordt. 
In de afbeelding is schematisch zo'n prostaat-vergroting weergegeven.   

 

 
 

1p  40 Produceert de prostaat spermacellen? En produceert de prostaat zaadvocht? 
A alleen spermacellen 
B alleen zaadvocht 
C zowel spermacellen als zaadvocht 
 

2p  41  Benoem buis P en buis Q uit de afbeelding. 
 
buis P: ............................................................................................................................... 
 
buis Q: .............................................................................................................................. 
 

1p  42  Leg uit dat plassen moeilijk wordt als de prostaat groter is. 
Gebruik de informatie uit de afbeelding. 

 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
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ZWANGERSCHAP EN GEBOORTE 
 

1p  43 In de afbeelding is een deel van het voortplantingsstelsel van een zwangere vrouw 
weergegeven.     
 

 
 
In welk deel vond de bevruchting plaats? 
A in deel P 
B in deel Q 
C in deel R 
 

1p  44 Aan het eind van de zwangerschap trekken spieren rond de baarmoeder zich samen. 
Dit helpt bij de geboorte van het kind. 
Wat is de naam van zo'n spiersamentrekking? 
A innesteling 
B ovulatie 
C wee 
 

1p  45 Hoe ligt een kind meestal vlak voor de geboorte? 
 Kleur het juiste plaatje met potlood in.     
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