
Biologie  
Biologie betekent letterlijk ‘de studie van het leven’. Ben je geïnteresseerd in het menselijk lichaam? 
Hoe een virusbesmetting werkt? Waarom soorten uitsterven door klimaatverandering? Hoe erfelijke 
eigenschappen in het DNA bepalen hoe je eruitziet? Dan is Biologie zeker wat voor jou! We 
behandelen veel van het menselijk lichaam zoals het immuunsysteem, de hersenen, spijsvertering en 
voortplanting. Maar ook hoe soorten ontstaan (evolutie) en samenleven (ecologie). En veel over de 
nieuwste ontwikkelingen zoals biotechnologie en DNA-technieken.  
  
Biologie op de HAVO heb je 3u (H4) of 4u (H5) in de week. Je gaat elk jaar op excursie 
naar o.a Body Worlds en de Apenheul. Je doet regelmatig practica in het lab op de nieuwe BINAS 
maar ook buiten in het veld. De inhoud van het vak biologie in de bovenbouw is wel enigszins anders 
dan in de onderbouw. Waar in de onderbouw meer de nadruk ligt op het leren, met soms wat 
inzicht- en toepassingsvragen, wordt in de bovenbouw het toepassen  
van kennis en inzicht steeds belangrijker. Je zult er dus wel wat voor moeten doen. Maar als je 
biologie interessant vindt is dat best te doen.  
  
Biologie is een verplicht profielvak bij Natuur en Gezondheid (N&G). Bij N&T kun je het 
als profielvak erbij kiezen. Voor E&M en C&M zit biologie als keuze in het vrije deel. Maar let op. Als 
je wil leren hoe cellen in elkaar zitten of hoe de spijsvertering werkt zul je ook wat moeten weten 
over moleculen en atomen. Een beetje scheikunde dus. Je kunt biologie zonder scheikunde volgen 
maar dan zul je je wel wat extra in moeten zetten om alles te begrijpen.  
  
Met biologie kun je na de middelbare school allerlei kanten op. Van gezondheidszorg tot 
voedingsdeskundige en van diervezorgende tot onderzoeker in een lab. Meer weten? Kijk dan op   
deze website van Studentum wat je allemaal met het vak Biologie kan.  
  
Bij vragen kunt u mailen naar: j.koot@veluwseonderwijsgroep.nl   
 

https://www.studentum.nl/zoeken/opleiding-biologie
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