Welke niveaus heeft Vivo en welke kenmerken hebben die niveaus?
Vwo/gymnasium: uitdagend en diepgaand
Leerlingen worden in de editie vwo/gymnasium écht uitgedaagd. Niet alleen gaat de stof wel eens
verder dan de SLO-leerdoelen, ook de theorie is uitgebreider. Regelmatig zijn er uitstapjes naar stof
uit latere leerjaren of worden er verbanden met andere hoofdstukken aangestipt. Ook de
opdrachten in de vwo/gymnasium-delen zijn uitdagend. Er zijn relatief veel opdrachten waarbij het
antwoord niet in de tekst is terug te lezen, maar waarbij de leerling écht zelf moet nadenken om tot
de oplossing te komen.
Voorbeelden uit het lesmateriaal:
Theorie:
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Hoe-zit-dat kader:

Opdrachten van verschillende taxonomische niveaus:

2

Aandachtspunten:
•

•
•

Het vwo-gymnasiumboek is volledig nieuw ontwikkeld voor Vivo. Maar met het niveau en de
kwaliteit van 10voorBiologie, omdat de auteurs van die methode ook schrijven voor Vivo. Vivo
biedt echter meer gebruiksgemak en een nieuw concept, dat aansluit op de wensen van
biologiedocenten (die we inventariseerden via het Nationale Biologieonderzoek in juni 2021).
Er zijn opdrachten van verschillende taxonomische niveaus: onthouden – begrijpen – toepassen.
De nadruk ligt op toepassen.
Twee extra paragrafen: verbreding en verdieping.
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Havo/vwo: aansprekend en toegankelijk
De editie havo/vwo is geschikt voor zowel vwo- als havo-leerlingen. De onderwerpen en
afbeeldingen zijn iets minder wetenschappelijk dan in de vwo-editie, dichter bij de leerling. We laten
de verbanden binnen de biologie zien, maar ook het belang van biologie voor de leerling zelf, de
maatschappij en leefwereld. Bij havo/vwo is de mix tussen kennis- en inzichtvragen goed in balans.
Ook leerlingen die in een vervolgjaar doorstromen naar vwo, zijn met deze editie daarop goed
voorbereid.
Voorbeelden uit het lesmateriaal:
Theorie:

Opdrachten gericht op relevantie (opdr. 6) en actief bezig zijn (opdr. 7)

4

Aandachtspunten en verschillen met vwo/gymnasium:
•
•
•

De lesstof is nog meer gericht op de relevantie voor de wereld om ons heen en de leerling zelf.
De onderwerpen staan dichtbij de leerling.
Eenvoudig leesbare teksten.
Opdrachten van verschillend taxonomisch niveau: onthouden – begrijpen – toepassen. De
categorieën zijn evenredig verdeeld (terwijl bij vwo/gymnasium de nadruk ligt op toepassen).
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Vmbo-t/havo: helder en activerend
Beleving en nieuwsgierigheid prikkelen bij de leerling staan centraal in het vmbo-t/havo-lesmateriaal.
Prikkelende voorbeelden die verwondering opwekken, en méér actieve opdrachten. Echt aan de slag
en minder lezen!
Voorbeelden uit het lesmateriaal:
Startopdracht en theorie:
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Opdrachten die ook algemene vaardigheden oefenen (kritisch denken, onderzoeken)

Aandachtspunten en verschillen met havo/vwo:
•
•
•

De theorie is op niveau vmbo-t/havo geschreven: kortere, aansprekende zinnen en
opsommingen.
Opdrachten van verschillend taxonomisch niveau: onthouden – begrijpen – toepassen. Met de
nadruk op onthouden en begrijpen.
Activerende opdrachten die algemene vaardigheden als kritisch denken en meningsvorming
aanspreken (te herkennen aan iconen).
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Vmbo-kgt: leren door doen
De editie vmbo-kgt is gericht op beleving en samenhang. Vivo volgt de SLO-leerdoelen voor kgt. De
theorie is helder geschreven en de opdrachten zijn begrijpelijk. Het waarom van de stof, de
relevantie ervan voor de leerling, en hoe onderwerpen samenhangen, staat centraal.
Voorbeelden uit concept-lesmateriaal:
Wist je dat-kader:

Onderzoekspdracht:

Aandachtspunten/verschillen met vmbo-t/havo:
•
•
•
•
•

Afgestemd op SLO-leerdoelen voor kgt (vmbo-t/havo is meer gericht op de havo-leerdoelen)
Beknopte theorie
Opdrachten van verschillend taxonomisch niveau: onthouden – begrijpen – toepassen, met
nadruk op onthouden en begrijpen.
Afwisselende opdrachten: lezen en doen.
Met de samenvattingsopdracht aan het eind van de paragraaf maken leerlingen zich de stof
eigen.
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Vmbo-bk: overzichtelijk, leuk en actief
De editie vmbo-bk is speciaal ontwikkeld voor bk-leerlingen en biedt theorie en opdrachten in korte
afwisselende blokjes aan. Doe-opdrachten en practica zijn opgenomen in de opdrachten, zodat
leerlingen actief bezig blijven zonder het overzicht te verliezen.
Voorbeeld uit concept-lesmateriaal:
Doe-opdracht

Aandachtspunten en verschillen met vmbo-kgt:
•
•
•
•

Theorie in stukjes opgeknipt, afgewisseld met opdrachten.
Veel actieve doe-opdrachten.
Eén plusopdracht in de boeken, geen extra opdrachten in boek.
Online differentiatie: Extra en Plus
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Verschillende niveaus in schema
Elk niveau heeft een eigen auteursteam, met auteurs die ervaring hebben met de betreffende
leerlingen.
vwo/gymnasium

havo/vwo

Uitdagend en diepgaand

Aansprekend en
toegankelijk

•
•
•

•
•

Theorie en opdrachten van
uitdagend niveau
Niveau en kwaliteit van
10voorBiologie behouden
Nadruk op hogere
taxonomische niveaus in
de opdrachten: toepassen,
analyseren, evalueren
Activerende
startopdrachten
Twee extra paragrafen:
verbreding en verdieping

•
•
•

•

•

Heldere teksten
Relevantie van het
geleerde voor de wereld
om ons heen staat centraal
Activerende opdrachten
waarmee leerlingen de
stof binnen en buiten het
klaslokaal gebruiken.
Opdrachten van
verschillend taxonomisch
niveau: evenredig verdeeld
over onthouden –
begrijpen – toepassen.
Twee extra paragrafen:
verbreding en verdieping

vmbo-t/havo

vmbo-kgt

vmbo-bk

Helder en activerend

Leren door doen

Overzichtelijk, leuk en actief

•

•
•

•

•

•

Theorie in korte, heldere
zinnen, stapsgewijze uitleg
Opdrachten van
verschillend taxonomisch
niveau: onthouden –
begrijpen – toepassen met
nadruk op de eerste twee
categorieën
Activerende opdrachten
die ook algemene
vaardigheden als kritisch
denken en
meningsvorming oefenen
Eén extra paragraaf:
verbreding of verdieping

•
•

Beknopte theorie
Afwisselende opdrachten:
lezen, leren en praktisch
bezig zijn
Samenvattingsopdracht
aan het eind van de
paragraaf
Eén extra paragraaf:
verbreding of verdieping –
altijd een onderwerp dat
aansluit bij de leefwereld
van de leerling.
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•

•
•
•

Beknopte theorie, in
stukjes opgeknipt en
afgewisseld met
opdrachten
Gevarieerde opdrachten
waarin het doen centraal
staat
Samenvattingsopdracht
aan het eind van de
paragraaf
Eén extra paragraaf:
verbreding of verdieping –
altijd een onderwerp dat
aansluit bij de leefwereld
van de leerling.

