
Examenbank Biologie en overerving 

Op het examen komen 3 types vragen aan bod (naar analogie met de contactmomenten 

begeleide zelfstudie): 

1) Theoretische vragen die eerder peilen naar kennis 

2) Multiple choice vragen die eerder peilen naar inzicht 

3) Terminologie/begrippen 

Het kunnen oplossen van onderstaande vragen is een ideale voorbereiding op de 

theoretische vragen die eerder peilen naar kennis. 

1. Bespreek het ontstaan van leven. 

2. Wat is leven? 

3. Geef de verschillen tussen prokaryoten en eukaryoten. 

4. Geef kort de functie van de verschillende celonderdelen van een dierlijke cel (ook kunnen 

aanduiden op een figuur). 

5. Bespreek het cytoskelet. 

6. Bespreek de opbouw van de celmembraan. 

7. Bespreek het transport van en naar het Golgi-apparaat. Welke andere celonderdelen zijn 

hier ook bij betrokken? Bespreek. 

8. Wat versta je onder endosymbiose? Welke organellen zouden zo gevormd zijn? Verklaar. 

9. Bespreek de specifieke onderdelen van een plantencel. 

10. Bespreek de verschillende organisatieniveaus. 

11. Bespreek de vrije diffusie. 

12. Bespreek de versnelde diffusie. 

13. Bespreek osmose. 

14. Bespreek actief transport. 

15. Geef een overzicht van de diverse mechanismen die het transport in en uit cellen regelen. 

Waarin verschillen ze van elkaar? 

16. Bespreek de endo- en exocytose. 

17. Bespreek de mitose bij dieren. Welke factoren beïnvloeden de snelheid van de mitose? 

18. Bespreek de celcyclus.  

19. Bespreek de verschillende voortplantingswijzen. Geef twee voorbeelden waarbij de 

voortplantingswijze niet zo duidelijk is. 

20. Ieder individu is uniek. De verklaringen hiervoor zijn terug te vinden in de meiose. Leg 

uit. 

21. Bespreek de drie ontwikkelingscycli die kunnen onderscheiden worden afhankelijk van het 

moment van de meiose. Geef telkens een voorbeeld. 

22. Bespreek het rijkensysteem en de domeinen. 

23. Bespreek de algemene kenmerken van de Protoctista. Welke grote groepen kan je 

onderscheiden? 

24. Bespreek de kenmerken van de protozoa. Geef ook de classificatie van de protozoa. Geef 

van elke divisie één voorbeeld van een organisme.  

25. Geef de algemene kenmerken van landplanten. Wat versta je onder generatiewisseling? 

Welke kenmerken hebben planten die aangepast zijn aan het leven op het land? 

26. Geef een overzicht van de classificatie van landplanten. Bespreek telkens hun 

aanpassingen aan het leven op het land. 



27. Bespreek de levenscyclus van een conifeer. 

28. Geef de kenmerken die typisch zijn voor een dier. Bespreek tevens de symmetrie en de 

weefselorganisatie bij dieren. 

29. Geef een overzicht van de zeven belangrijkste dierenphyla (inclusief enkele 

representatieve dieren). Wat zijn de evolutionaire verbeteringen? 

30. Bespreek de embryologische,  anatomische en geografische aanwijzingen voor de 

evolutiegedachte. 

31. Bespreek het Lamarckisme en het Darwinisme. Vergelijk met elkaar.  

32. Leg uit hoe het neo-Darwinisme het ontstaan van nieuwe soorten verklaart. 

33. Bespreek de diverse isolaties i.v.m. het neo-Darwinisme. Geef ook telkens een voorbeeld. 

34. Welke wisselwerkingen tussen genen bestaan er? Bespreek. Geef ook telkens een 

voorbeeld. 

35. Welke drie vormen niet-Mendeliaanse erfelijkheid kan je onderscheiden? Bespreek kort. 

36. Bespreek het experimenteel bewijs en de fysiologische betekenis van genomische 

imprinting. 

37. Bespreek het mechanisme van genomische imprinting. 

38. Formuleer en bewijs de wet van Hardy-Weinberg. Aan welke voorwaarden moet een 

populatie in genetisch evenwicht voldoen? 

39. Wat is het effect van consanguiniteit (bloedverwantschap), mutaties, ‘genetic drift’ en 

‘gene flow’ op de frequentie van allelen en genotypes? Welke invloed wordt er telkens 

uitgeoefend op de genetische variatie? 

40. Wat gaat er sneller: een selectie tegen een dominant of een recessief gen? Verklaar. Kan 

er kunstmatig geselecteerd worden? Bespreek. 

41. Bespreek de verschillende soorten selectie. Geef van elk een voorbeeld. 

42. Bespreek ‘genetic drift’. 
 


