
 

Reacties van organismen op prikkels door effectoren: beweging 

 

 

Doelstellingen van deze toets: 

 

- De leerlingen kunnen het begrip antagonisten uitleggen aan de hand van een voorbeeld. 

- De leerlingen kunnen het begrip spiertonus uitleggen aan de hand van enkele 

voorbeelden. 

- De leerlingen kunnen de 4 functies van spieren opsommen en voor elk van hun een 

voorbeeld geven. 

- De leerlingen kunnen de macroscopische bouw van een skeletspier beschrijven en al de 

delen benoemen op een tekening.  

- De leerlingen kunnen de microscopische bouw van een spiervezel beschrijven en al de 

delen benoemen op een tekening.  

- De leerlingen kunnen de werking van de spieren beschrijven, verklaren en schematisch 

voorstellen.  

- De leerlingen kunnen verklaren in eigen woorden waarom een spier korter en dikker 

wordt wanneer hij samentrekt.  

- De leerlingen kunnen een vergelijking maken tussen de bouw van dwarsgestreept 

spierweefsel, glad spierweefsel en hartspierweefsel. 

- De leerlingen kunnen aan de hand van voorbeelden uitleggen wat het verschil is tussen 

willekeurige en onwillekeurige spieren.  
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1 Leg volgende begrippen uit aan de hand van een voorbeeld: 

 

Antagonisten: ……………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Spiertonus: ………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

       /2 

 

       /1 

 

       /1 

2 Onze spieren hebben 4 functies. Benoem deze functies, geef voor elk 1 

voorbeeld en verklaar deze functie aan de hand van dat voorbeeld.  

1. ………………………………………………….  

Voorbeeld: ……………………………………………………… 

Verklaring: ……………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. ………………………………………………….  

Voorbeeld: ……………………………………………………… 

Verklaring: ……………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3. ………………………………………………….  

Voorbeeld: ……………………………………………………… 

Verklaring: ……………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4. ………………………………………………….  

Voorbeeld: ……………………………………………………… 

Verklaring: ……………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

       /8 

 

    /0,5 

    /0,5 

       /1 

 

 

    /0,5 

    /0,5 

       /1 

 

 

    /0,5 

    /0,5 

       /1 

 

 

 

    /0,5 

    /0,5 

       /1 



 

3 Hieronder staat een afbeelding van een spier. Benoem de delen van de 

macroscopische bouw in het zwart en de delen van de microscopische in het 

groen. 
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4 Werking van de skeletspier: 

 

Verklaar in je eigen woorden hoe het komt waarom een spier korter en dikker 

wordt wanneer die samengetrokken is. Gebruik schematische schetsen om je 

uitleg duidelijk te maken. Op de volgende pagina kan je verder werken als je 

hier te weinig plaats hebt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       /5 

(omhulsel) 

(omhulsel) 

(omhulsel) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Soorten spierweefsel 

Hieronder staan afbeeldingen van de soorten spierweefsels. Zet het juiste 

nummer van de tekeningen in de juiste kolom. 

Geef één voorbeeld orgaan waar dat soort spierweefsel voorkomt. 

Geef aan of het willekeurige en onwillekeurige spieren zijn. 

 

 Dwarsgestreept 

spierweefsel  

Glad 

spierweefsel 

Hartspierweefsel 

Nummers van de 

tekeningen 

   

Voorbeeld 

orgaan  

 

 

  

Willekeurig/ 

onwillekeurig? 

   

 

1 2 

   
3 4 

    
5 6 

   
 

 

     /12 



6 Soorten spierweefsel 

Wat zijn onwillekeurige en willekeurige spieren? 

Geef voor elk een voorbeeld waar die spieren aan het werk zijn. 

 

1. Onwillekeurige spieren: 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Voorbeeld: ………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Willekeurige spieren: 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Voorbeeld: ………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

       /3 

       /1 

       /2 

 


