
Snacks: mini-lesjes 

1. Wie heeft het warmste nest? 

Werkvorm: kijkopdracht Groep: 5-8 

Als je naar de filmpjes en live-beelden van Beleef de Lente kijkt, dan zie je dat de vogels verschillende 

nesten maken en verschillende materialen gebruiken voor hun nest. 

Vergelijk het nestmateriaal van nesten van de verschillende Beleef de Lente-vogels: zoek de 

verschillen en overeenkomsten en verklaar de verschillen die je ziet. 

Achtergrond 

Vogels gebruiken uiteenlopende materialen voor hun nest. Meestal zijn het materialen uit hun 

directe omgeving. Zo zal je in een mezennest bij een paardenstal vooral paardenhaar als zachte 

bekleding vinden, terwijl mezen die in de buurt van een kippenhok broeden, vooral kippenveren in 

hun nest zullen verwerken. Mezen bouwen een uitgebreid nest om hun grote hoeveelheid eieren 

warm te houden. Ze hebben immers maar een klein lijfje en kunnen daarmee niet alle eieren 

bedekken. Slechtvalken daartegen gebruiken geen nestmateriaal. Zij kunnen hun vier eieren geheel 

met hun lichaam bedekken en warmhouden. 

Tip: Je kunt vogels een beetje helpen om hun nest te bouwen. Leg in het voorjaar eens verschillende 

natuurlijke zachte materialen neer, zoals (dons)veren, mos, wol, watten. Kijk eens wat er gebeurt. 

Welke vogel gebruikt wat? Kun je in het najaar materialen terugvinden in de nestjes die je vindt? 

 

  

Groep 5-6 



2. Wie bouwt waar? 

Werkvorm: kijkopdracht Groep: 5-8 

Als je naar de filmpjes en live-beelden van Beleef de Lente kijkt, dan zie je dat de vogels vaak op zeer 

verschillende plekken hun nest maken. Sommige soorten vogels broeden in een hol, andere soorten 

broeden verscholen in het gras of op een paal. Waarom zijn die verschillen er? Waarom broeden ze 

niet allemaal in een hol? Of op een paal? 

Vergelijk de nestplekken van de verschillende Beleef de Lente-vogels. Waar broeden ze? Zoek de 

verschillen en overeenkomsten en verklaar de verschillen die je ziet.  

Achtergrond 

Vogels bouwen hun nest graag op een veilige plek. Veilig voor roofdieren en voor slecht weer. 

Broeden in een hol is veilig als je klein bent. Er passen weinig roofdieren door een klein gat in een 

boom. Een nadeel is dat er niet altijd genoeg holen zijn voor iedereen. Daarom bouwen ook veel 

vogels hun eigen nest. Vaak diep verstopt in struiken, of hoog in een boom. Als je groot bent, dan 

kun je je kuikens ook onder je lijf beschermen en dan heb je niet veel nodig. Het is wel fijn als je dan 

hoog in een boom zit. Veilig voor de vossen.  

 

3. Hapjes of hele muizen (1)? 
 

Werkvorm: kijkopdracht Groep: 5-8 

Wat oudervogels als voedsel aan hun kuikens geven, verschilt nogal. Jonge kuikens krijgen ander 

voedsel dan kuikens die bijna gaan uitvliegen. Kuikens van uilen krijgen heel andere dingen te eten 

dan jonge mezen of spechten.  

Kies één nest uit en kijk op verschillende momenten naar het voedsel dat de jongen aangeboden 

krijgen. Kijk bijvoorbeeld als de kuikens net zijn uitgekomen, als ze net veren krijgen en als ze bijna 

uitvliegen.  

Wat brengen de ouders naar het nest? Insecten, muizen, spinnetjes? Welke verschillen zie je tussen 

het begin en het einde van de nestperiode? Verklaar die verschillen. 

Tip: kijk ook eens naar het filmpje voedsel en voeren kuikens. 

Achtergrond 

Uilskuikens krijgen, als ze nog heel klein zijn, vaak kleine hapjes van de prooien (muizen, vogels) die 

de ouders naar het nest brengen. Als ze groot genoeg zijn, krijgen ze hele prooien, die ze in één keer 

doorslikken. Bij slechtvalken geven de ouders in eerste instantie ook kleine hapjes prooi. Maar 

oudere kuikens moeten zelf het vlees van de prooi plukken. De prooien van een slechtvalk zijn te 

groot om in een keer door te slikken. Ook in de nestperiode van kleine vogels zie je verschillen. Kleine 

mezen krijgen kleine insecten, terwijl ze rond het uitvliegen net zulke grote prooien krijgen als hun 

ouders zelf eten. Ooievaarouders braken prooien uit op het nest of in de bek van de bedelende 

jongen. Hele mollen, muizen en af en toe een kikker. Soms krijgen kuikens zulke grote prooien 

aangeboden dan ze een tijdje met hun bek open zitten, terwijl de prooi er nog half uit steekt. Da’s 

even slikken! 

  



4. Hapjes of hele muizen (2)?  
 

Werkvorm: kijkopdracht Groep: 5-8 

Wat oudervogels als voedsel aan hun kuikens geven, verschilt nogal. Jonge kuikens krijgen ander 

voedsel dan kuikens die bijna gaan uitvliegen. Kuikens van uilen krijgen hele andere dingen te eten 

dan jonge mezen of spechten.  

Vergelijk eens twee nesten. Wat brengen de ouders naar het nest? Insecten, muizen, spinnetjes? 

Welke verschillen zie je tussen de nesten? En welke overeenkomsten? Kun je de verschillen 

verklaren? 

Tip: kijk ook eens naar het filmpje voedsel en voeren kuikens. 

 

Achtergrond 

Uilskuikens krijgen, als ze nog heel klein zijn, vaak kleine hapjes van de prooien (muizen, vogels) die 

de ouders naar het nest brengen. Als ze groot genoeg zijn krijgen ze hele prooien, die ze in één keer 

doorslikken. Bij slechtvalken geven de ouders in eerste instantie ook kleine hapjes prooi. Maar 

oudere kuikens moeten zelf het vlees van de prooi plukken. De prooien van een slechtvalk zijn te 

groot om in een keer door te slikken. Mezenkuikens krijgen hele insecten. Ze krijgen in eerste 

instantie kleine insecten en naarmate ze groeien komen de ouders met grotere insecten aanzetten. 

Ooievaarouders braken prooien op in de bek van de bedelende jongen. Hele mollen, kikkers en 

muizen. Soms krijgen kuikens zulke grote prooien aangeboden dan ze een tijdje met hun bek open 

zitten, terwijl de prooi er nog half uit steekt. Da’s even slikken! 

 

5. Allemaal eerlijk delen 

Werkvorm: kijkopdracht Groep: 5-8 

Voor mezenouders is het een hele klus om elk jonge even veel eten te geven. Als ze de nestkast in 

komen, zien ze soms wel tien opengesperde bekjes. Hoe doen ze dat? 

Bekijk het koolmezennest een tijdje, bijvoorbeeld een kwartier lang. Hoeveel jongen zitten er in het 

nest? Hoeveel prooien dragen de ouders aan? Krijgt één jong alles? Of verdelen ze het voedsel elke 

keer? Probeer één jong in de gaten te houden. Hoe lang duurt het voordat dit jong te eten krijgt?  En 

hoeveel prooien zijn er dan al aan andere jongen gevoerd? Gaat het eerlijk, denk je?  

Tip: het is  handig om deze opdracht samen met andere leerlingen te doen, waarbij ieder een ander 

jong volgt. Welk jong krijgt het meest te eten?  Zijn er jongen die helemaal geen eten krijgen? 

Doordenker: De kuikens zijn meestal ongeveer even groot. Ze groeien dus ongeveer even hard, 

terwijl het voeren niet altijd even eerlijk lijkt te gaan. Wie het hardst piept en z’n bek open houdt 

krijgt het meeste voer. Hoe komt het dat uiteindelijk toch alle jongen voldoende voedsel krijgen? 

Achtergrond 

Wie het hardst piept en z’n nek het verst uitsteekt, krijgt het meeste voedsel. Meestal is het kuiken 

dat het meest z’n best doet ook het hongerigst. Kuikens die net een grote prooi hebben gekregen, 

zijn wel even stil. Dan krijgt de rest ook een kans om z’n nek uit te steken. 



6. Alles eerlijk delen? Hoezo? 

Werkvorm: kijkopdracht Groep: 5-8 

Bij zangvogels, zoals mezen, kauwtjes en spreeuwen, zie je vaak dat alle jongen ongeveer even groot 

zijn. Hoe zit dat bij roofvogels en uilen? 

Bekijk een nest van een roofvogel of uil. Kies een nest met twee kuikens of meer. Bekijk het nest 

enige tijd. Welke kuiken wordt er gevoerd? Zie je verschillen tussen de kuikens? Hoe komt dat denk 

je?  

Achtergrond 

De meeste vogels gaan pas broeden als ze al hun eieren hebben gelegd. Daardoor komen de kuikens 

ongeveer gelijk uit en hebben ze een gelijke kans om te overleven. Bij uilen en roofvogels is dat 

anders. Die beginnen vaak met broeden na het eerste ei, waardoor de kuikens soms met dagen 

verschil uitkomen. Als laatste kuiken heb je dus al meteen een achterstand op je oudere broers en 

zusjes. Het jongste kuiken is een soort ‘reserve’. Dit kuiken overleeft alleen als er een overmaat aan 

voedsel is of als één van de oudere kuikens het niet overleeft. Anders is de kans groot dat het jongste 

kuiken uiteindelijk als voedsel dient voor de oudere kuikens. 

  

7. Wat vreten ze? 

Werkvorm: kijkopdracht Groep: 5-8 

Als biologen willen weten welke dieren er in een bepaalde omgeving voorkomen, dan gebruiken ze 

soms slimme trucjes. In plaats van uren door het bos te struinen op zoek naar dieren, kunnen ze ook 

kijken wat vogels naar hun nest brengen. Uilen hebben braakballen waarin de onverteerde botjes en 

haren van hun prooien zitten. Door ze uit te pluizen, weten biologen precies wat er in een bepaald 

gebied rondloopt (of liep). Maar ook kijken naar kleine vogels levert informatie op.  

 

Als je een tijdje naar het mezen- of het spreeuwennest kijkt, zie je dat er allerlei insecten en larven 

worden gebracht. Kun jij, net als een bioloog, het verschil zien tussen muggen, spinnen, vliegen en 

rupsen? Laat maar eens zien! Houd de score bij op een papier en kijk wie de meeste prooien kan 

herkennen. Wat brengen de mezen het meest naar hun nest? 

 

Achtergrond 

Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Biologen maken veel gebruik van trucjes om erachter 

te komen hoe de natuur in elkaar zit en wie er allemaal in een bepaald gebied wonen. Via sporen, 

haarvallen (kleverige stukjes pijp, waar dieren doorheen lopen), klapvallen, maar ook met camera’s 

bij nesten en informatie uit braakballen zien biologen wat er allemaal leeft, zonder dat ze daarvoor 

uren door het veld hoeven te lopen. Mensen zijn bovendien veel minder goed in het vangen van 

dieren. Laat dat maar aan de experts over.  

 

  



8. Wie is pa en wie is moe? 

Werkvorm: kijkopdracht Groep: 3-8 

Mannetjes en vrouwtjes vogels verschillen van elkaar. Maar dat is niet altijd even makkelijk te zien. 

Weet jij hoe je koolmezen uit elkaar kunt houden? Wat zijn de verschillen? En bij een paartje 

spreeuwen? En wat dacht je van de slechtvalken of de uilen? Wat zijn daarbij de verschillen tussen 

mannen en vrouwen? 

 

Kies een nest uit en let goed op. Kun je een stukje film vinden waar beide ouders op staan? Wie is 

wie, denk je? En waarom denk je dat? Bij roofvogels is er sprake van een grootteverschil. Wie is er 

groter? En waarom is dat zo, denk je?  

 

Achtergrond 

Bij sommige vogels zit er maar weinig verschil in uiterlijk tussen mannetjes en vrouwtjes. 

Bijvoorbeeld bij mezen en spreeuwen: meer of minder stippeltjes, een brede of een smalle streep op 

de borst en dan heb je het wel gehad. Bij andere vogels, zoals eenden, is het verschil heel duidelijk. 

Het mannetje is de kleurrijkste van het stel. Logisch, want de vrouwtjes broeden de eieren open en 

bloot uit en dan wil je niet opvallen (bij spreeuwen en koolmeesjes maakt dat niet uit, want die 

broeden in holen). Bij roofvogels is er een verschil in grootte. De vrouwtjes zijn groter dan de 

mannetjes, waarschijnlijk omdat vrouwtjes het nest verdedigen. Soms is het verschil zo groot, dan de 

mannetjes nog uit moeten kijken om niet zelf een prooi van het vrouwtje te worden!  

 

  



9.  Geen ei is hetzelfde! 

Werkvorm: kijkopdracht Groep: 5-8 

Heb je wel eens goed naar een kippenei gekeken? Geen ei is hetzelfde. Het ene is wat ronder of juist 

langwerpiger, het andere is bruin of wit, of iets ertussenin. Tussen vogelsoorten is het verschil nog 

veel groter. Kijk maar eens bij Beleef de Lente. 

 

Maak een lijst met de namen van de vogels en zet achter de naam een beschrijving van de eieren. Let 

daarbij op vorm, op kleur en op patroon. Welke verschillen zie je? Zijn er ook overeenkomsten? Zien 

eieren van vogels die in holen broeden er anders uit dan die van dieren die in een open nest 

broeden? Heb je daar een verklaring voor?  

 

Achtergrond 

Inderdaad, geen ei is hetzelfde. Je kunt meestal ook aan een ei zien door welke vogelsoort hij is 

gelegd. Je kijkt dan niet alleen naar vorm, kleur en patroon, maar ook naar de grootte. 

Holenbroeders hebben vaak eieren met weinig tekening. In een donker hol hoef je ook niet bang te 

zijn dat ze opvallen. Dieren in open nesten bedekken hun eieren met nestmateriaal of ze hebben 

eieren met een schutkleur. Soms vallen gecamoufleerde eieren zo weinig op, dat je er (bijna) op staat 

voordat je ze ziet.   

 

10. Nestblijver of nestvlieder 
 

Werkvorm: kijkopdracht Groep: 5-8 
 

Sommige kuikens lijken net mensenbaby’s. Ze worden kaal geboren, met hooguit een plukje dons op 

hun hoofd en ze kunnen eigenlijk niets, behalve hun kop optillen en hun snavel openen als een 

oudervogel ze komt voeren. Vaak zitten hun ogen de eerste dagen nog dicht. Zulke kuikens worden 

nestblijvers genoemd. Kuikens van weidevogels (zoals kieviten en grutto’s) en hoenders (zoals kippen 

en fazanten) kunnen al meteen lopen na hun geboorte en zelf naar zaadjes en insecten zoeken. Deze 

kuikens worden nestvlieders genoemd. 

 

Kijk eens naar de vogels van Beleef de Lente. Hoe zien hun kuikens eruit? Hebben ze veren? Hebben 

ze dons of zijn ze kaal? En wat doen ze op het nest? Welke verschillen zie je? Probeer de verschillen 

te verklaren. 

 

Achtergrond 

Er zijn typische nestblijvers: kale, hulpeloze kuikens, waarvan de ogen nog dicht zitten nadat ze uit 

het ei komen. Typische nestvlieders rennen kort na het uitkomen rond in een lekker donsjasje. Er zijn 

ook kuikens die een tijdje in het nest blijven, maar al gauw aan de wandel gaan, zoals bij de zwarte 

stern. Deze kuikens worden niet kaal geboren, maar hebben net als nestvlieders al meteen een 

lekker donslaagje. Roofvogelkuikens hebben deze donslaag ook, maar dat is omdat deze jongen vaak 

lang alleen op een open nest zitten, zonder warm nestmateriaal om hen te isoleren. 

 

  



11. Voorspel de uitkomst! 
 

Werkvorm: opzoekopdracht Groep: 4-6 

 

Het uitbroeden van eieren vraagt een hoop geduld. Bij veel vogels duurt het broeden zo’n 

drie weken. Soms wat langer (grote vogels), soms wat korter (kleine vogels). Maar van elke 

soort kun je op één à twee dagen nauwkeurig voorspellen wanneer de eieren uitkomen.  

 

Kies een vogel van Beleef de Lente. Zoek in de online vogelgids na hoeveel dagen deze vogel 
zijn eieren uitbroedt. Waarschijnlijk staat er iets van 20-22 dagen. Kies dan voor je voor-
spelling het midden, dus 21 dagen. Ga nu naar de filmpjes van Beleef de Lente en kijk 
wanneer jouw vogel het eerste ei heeft gelegd. Wanneer komt dat ei uit? 
 
Volg het nest de komende periode en kijk of je voorspelling klopt. En? 
 
Hoe komt het eigenlijk dat het broeden altijd een vast aantal dagen duurt? 
 
Soms zit er een paar dagen verschil tussen. Kun je een reden noemen waarom het 
uitbroeden soms langer duurt dan normaal? 
 

Achtergrond 
Je kunt vrij nauwkeurig voorspellen wanneer een ei, dat bebroed wordt, uitkomt. Hoe kan 
dat? De lichaamstemperatuur van de oudervogel is altijd ongeveer hetzelfde. De eieren zijn 
altijd ongeveer even groot. Dat staat vast voor elke vogelsoort. Grootte van het ei en 
broedtemperatuur bepalen de lengte van de broedduur. Als de ouder steeds van de eieren 
afgaat en voor langere tijd de eieren niet bebroedt, dan kan dat de broedduur verlengen.  

 

  

https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids


12.Zie ze vliegen! 

Werkvorm: opzoekopdracht Groep: 4-6 

Eenmaal uit het ei moeten de kuikens snel groeien en hun donspakje vervangen door echte 

veren. Dat kan alleen als de ouders genoeg voedsel brengen. Met slecht weer is dat lastig. 

Soms duurt het groeien dus wat langer; als er genoeg te eten is juist wat sneller. Kun jij 

voorspellen wanneer een jonge vogel gaat uitvliegen? 

 

Kies een vogel van Beleef de Lente. Zoek in de online vogelgids hoeveel dagen de kuikens 
erover doen om uit te vliegen. Waarschijnlijk staat er iets van 20-22 dagen. Kies dan voor je 
voorspelling het midden, dus 21 dagen. Ga nu naar de filmpjes van Beleef de Lente en kijk 
wanneer jouw kuiken uit het ei is gekropen. Wanneer vliegt jouw kuiken uit? 
 
Volg het nest de komende periode en kijk of je voorspelling klopt. En…? 
 
Klopte je voorspelling? Waardoor zou in dit geval het uitvliegen langer of korter hebben 
geduurd? 
 

Achtergrond 
Er allerlei factoren die invloed hebben op de snelheid waarmee de kuikens groeien. Het weer 
is een belangrijke. Als het slecht weer is, is het niet alleen lastiger voor de ouders om voer te 
vinden. De kuikens hebben ook nog eens meer energie nodig om warm te blijven. Dat 
betekent minder energie om te groeien. Een andere, die vaak met het weer samenhangt, is 
de beschikbaarheid van voedsel. Mezen zijn afhankelijk van de ‘rupsenpiek’. Dat is de 
periode waarin de meeste rupsen uit hun ei kruipen. Als hun jongen opgroeien tijdens deze 
periode, dan groeien ze als kool, maar buiten deze voedselpiek duurt het opgroeien een stuk 
langzamer. 

 

 

  

https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids


13.Groeiende kuikens 

Werkvorm: kijkopdracht Groep: 4-6 

Kuikens worden niet geboren met het verenpak van hun ouders. Vaak hebben ze eerst 

donsveertjes of ze zijn kaal. Gaandeweg krijgen ze echte veren. Als hun vleugelveren volledig 

uitgegroeid zijn, vliegen ze uit. Maar hoe gaat dat precies? Krijgen ze eerst staartveren? Of 

veren op hun rug? En wie zijn er kaal bij geboorte? 

Kies een nest van Beleef de Lente met kuikens die net geboren zijn. Kijk om de paar dagen 

hoe de veren zich ontwikkelen.  

Tip: Gebruik het ‘aankleed’-kuiken hieronder als model om elke keer de nieuwe veren op 

aan te geven (je tekent dus elke keer even een nieuw model). Dan heb je, als de kuikens 

uitvliegen, een hele mooie serie tekeningen die laten zien hoe het verenpak van een kuiken 

zich ontwikkelt. 

 

Achtergrond 

Kale kuikens groeien op in een nest met veel nestmateriaal. Het nestmateriaal houdt ze 

warm, dus een donspak hebben ze niet nodig. Uilen en roofvogels zitten er minder warmpjes 

bij, dus hun kuikens hebben een lekker donslaagje. En dan zijn er nog kuikens die kort na hun 

geboorte het nest verlaten, zoals kuikens van kippen. Die hebben ook een donspakje tegen 

de kou. Als de kuikens groeien, zie je door het dons de nieuwe veren tevoorschijn komen. Als 

ze uitvliegen zijn nog niet al hun veren klaar met groeien en hier en daar zie je nog dons 

zitten, maar de vleugelveren moeten natuurlijk wel lang genoeg zijn om het kuiken in de 

lucht te houden. 

 



14. Gevaar 

Werkvorm: opzoekopdracht Groep: 5-8 

Gevaar! Als er gevaar is duik je weg. Maar wat doen vogels als hun nest en jongen worden 

bedreigd?  

 

Kijk naar het filmpje Gevaar! Je ziet hoe de verschillende soorten vogels reageren als er een 

roofdier bij het nest komt. Let op de volgende dingen: 

• Wat doen de oudervogels? 

• Wat doen de jongen? 

• Welke verschillen zie je tussen vogelsoorten als er gevaar dreigt? 

• Welke overeenkomsten zie je tussen het gedrag van de kuikens? En van de ouders? 

• Wat doen jongen die in een hol zitten?  

• En wat doen jongen die in een open nest zitten, zoals ooievaars? 

Achtergrond 

Kuikens die in gevaar zijn, worden door de ouders gewaarschuwd, bijvoorbeeld met een 

speciaal geluidsignaal. De jongen houden dan meteen op met piepen en gaan doodstil in het 

nest zitten. Jonge vogels in open nesten hebben schutkleuren, zodat ze minder opvallen. 

Ouders proberen de indringer weg te jagen door veel kabaal te maken. Soms vallen ze de 

indringer zelfs aan. Weidevogels proberen roofdieren van het nest weg te lokken, door net 

te doen of ze vleugellam zijn. Ze lopen dan bij het nest weg met een hangende vleugel, in de 

hoop dat het roofdier in hen een gemakkelijke prooi ziet en zijn aandacht voor het nest 

verliest.   

 

  



15. Vogelgeluiden 

Werkvorm: opzoekopdracht Groep: 3-8 

Vogels maken allerlei geluiden. Sommige zingen prachtig in het voorjaar, andere maken 

allerlei fluit- en krasgeluiden. Dat doen ze niet zomaar. Net zoals wij op allerlei manieren met 

elkaar praten, doen zij dat ook. Hun zang en hun roepjes hebben allemaal een eigen 

betekenis. 

Bekijk het filmpje ‘Vogelgeluiden’. Maak een lijstje van alle mogelijke betekenissen die 

vogelgeluiden kunnen hebben. 

• Wie kan er het best geluiden nadoen in het filmpje? 

• En wie maakt de meeste/mooiste geluiden? 

• Bij welke vogel kun je horen of er een kat of een roofvogel aankomt? 

• Veel vogels gebruiken hun keel om geluiden te maken. Op welke andere manieren 

‘praten’ vogels met elkaar? 

Achtergrond 

Zang is het bekendste vogelgeluid. Meestal zingen alleen de mannetjes, bedoeld om 

vrouwtjes te laten weten wat ze in huis hebben en  om andere mannetjes buiten de deur te 

houden. Bij sommige vogels is de zang aangeboren; andere leren zingen van hun ouders en 

van soortgenoten. Sommige vogels voegen er nog van alles aan toe. Spreeuwen staan 

bijvoorbeeld bekend om hun talent voor het imiteren van geluiden. Kijk niet verbaasd op als 

je een ringtone hoort en het blijkt niet je mobiel te zijn, maar een spreeuw op een 

lantarenpaal!  

Vogels maken ook geluiden voor het lokken en het waarschuwen van hun jongen, voor 

gevaar in het algemeen, maar soms heel specifiek voor één soort roofdier. Pimpelmezen 

hebben bijvoorbeeld een geluid voor roofvogels en een ander geluid voor katten en andere 

roofdieren die op de grond leven. Zo weten andere vogels waar het gevaar vandaan komt. 

De echte geluidenkampioen is de koolmees. Daarvan zijn wel 160 verschillende geluiden 

bekend. 

 

 

 

  



16. Horen als een uil 

Werkvorm: doe-opdracht Groep: 4-6 

Vogels hebben geen zichtbare oren, maar ze kunnen vaak minstens zo goed horen als wij. 

Uilen zijn echte gehoorspecialisten. Zij horen vanuit een boom een muis nog lopen als die 

een halve meter onder de sneeuw zit. Opzij van hun gezicht hebben ze grote oor-openingen, 

bedekt met een krans van veren. Deze veren zijn hun oorschelpen.  

Bekijk het filmpje over vogelzintuigen. Dan kun je zien hoe zo’n uilenoor eruit ziet. 

• Kun jij net zo goed horen als een uil? 

Misschien als je van papier extra grote 

oorschelpen maakt. Op de tekening zie je hoe 

dat moet.  

 

• Als je klaar bent, ga je de oren testen. 

Hiervoor neem je iets dat een zacht geluid 

maakt, bijvoorbeeld een tikkend horloge. Hoe 

ver kun jij van het horloge gaan staan zodat je het nog net hoort? En met de extra 

grote oorschelpen? Merk je verschil? 

 

Achtergrond 

Uilen hebben veren als oorschelpen. Achter deze veren zit een grote gehooropening 

verstopt. Bij een aantal uilen zitten de oren ook nog op verschillende hoogten in de schedel. 

Hierdoor kunnen ze beter stereo horen: ze kunnen precies horen waar het geluid vandaan 

komt. Er zijn gevallen bekend van blinde uilen die puur op hun gehoor konden vliegen en 

muizen vangen. 

 

  



17. Zien als een uil in het donker 

Werkvorm: doe-opdracht Groep: 5-8 

Uilen kunnen heel goed beweging zien in het donker. Naast hun superoren helpen hun ogen 

om in de schemering muizen op te sporen. Ze kunnen de hoeveelheid licht aanpassen die op 

hun netvlies valt. Dit vlies aan de binnenkant van je oog vangt het licht op en stuurt dan 

signalen naar je hersenen die je vertellen wat je ziet. Als er nu weinig licht is, dan kunnen 

uilen de opening in hun ogen, de pupil, extra groot maken, zodat hun netvlies toch nog 

voldoende licht opvangt.  

Bekijk het filmpje over vogelzintuigen. Dan kun je zien hoe dat eruit ziet bij het uilenoog. 

Kunnen wij dat ook, onze pupil groter en kleiner maken? Dat moeten we testen! 

• Ga tegenover elkaar staan, zodanig dat je elkaars ogen goed kunt zien. Eén van 

beiden dekt gedurende 1 minuut één oog af. De ander kijkt wat er gebeurt met de 

pupil van het afgedekte oog, zodra de hand van het oog afgaat. 

 

• Wat gebeurt er precies met de pupil? Kun je dat verklaren? 

 

Achtergrond 

Uilen kunnen hun pupillen heel groot maken, groter dan wij dat kunnen. Daardoor kunnen 

zij ook in bijna-duisternis nog iets zien. Ze hebben nog wel iets van licht nodig; in totale 

duisternis zien zij ook niets. Als leerlingen goed opletten, dan zien ze dat de pupil van het 

afgedekte oog, zodra er weer licht bij komt, eerst heel klein wordt en daarna weer iets 

groter (behalve als je direct in het licht kijkt). Dat is de reflex van je oog om het netvlies te 

beschermen tegen te veel licht. Het is als het ware een schrikreactie van het oog op het 

plotselinge licht. Daarna wordt de pupilgrootte aangepast aan de werkelijke hoeveelheid 

licht die het netvlies nodig heeft. 


