
Benodigdheden: 
Zoekkaart ‘Vogels’, eventueel een veldgids vogels, 
vogelherkenningsposter (gratis te downloaden op 
www.tuinvogeltelling.nl van Vogelbescherming 
Nederland), telformulier (gratis te downloaden op
www.tuinvogeltelling.nl van Vogelbescherming 
Nederland), potloden en eventueel verrekijkers.

Doel: 
De leerlingen zijn zich ervan bewust dat er veel soorten 
vogels voorkomen in de buurt van hun school en hun 
eigen huis.

Tijdsduur: 
Totaal 1 lesuur.

Uitvoering: 
Kan gedurende het hele jaar. De Nationale Tuinvogel-
telling van Vogelbescherming Nederland wordt gehou-
den in het derde weekend van januari. De leerlingen 
kunnen hun onderzoeksresultaten rond dat weekend 
doorgeven via www.tuinvogeltelling.nl 

Wat moet je vooraf doen? 
Ga naar www.tuinvogeltelling.nl. Daar wordt uitleg 
gegeven over de telling. Daar staan allerlei tips en ook 
het telformulier. Er zijn duidelijke afbeeldingen van de 
meest voorkomende tuinvogels, zodat ze makkelijk 
herkend kunnen worden. Bovendien kunnen de verschil-
lende vogelgeluiden aangeklikt worden. Ook is het leuk 
om de resultaten van de voorgaande jaren te bekijken. 
Dat kan zelfs per provincie en op postcode.
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Een eigen vogeltelling houden met de klas 

Tel mee!
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Introductie: 
Vertel de leerlingen dat ze mee gaan doen aan de 
Tuinvogeltelling van Vogelbescherming Nederland. 
Bekijk samen met de leerlingen de resultaten van 
voorgaande jaren. Vertel de leerlingen wat een vogel-
telling inhoudt en dat iedereen eraan mee kan doen.
Een vogeltelling heeft als doel om onderzoek te doen 
naar de meest voorkomende vogelsoorten in Neder-
land. Hiermee worden verspreidingen en trends 
gemeten in de populatie van de vogels. Het is belang-
rijk om die getallen te hebben zodat we weten of het 
goed of slecht gaat met bepaalde vogelsoorten. 

Leerlijn: leerlingen kunnen veel 
voorkomende vogels in hun omgeving 
onderscheiden. 
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Activiteit: 
Tuinvogeltelling
Het werkt zo:
Als je je gegevens wilt doorgeven voor de Tuinvogel-
telling, zorg je dat de leerlingen tellen in de week 
voorafgaand aan het derde weekend van januari. 
Spreek onderling af wie de telgegevens in dat weekend 
doorgeeft op www.tuinvogeltelling.nl. Kies je ervoor 
om de gegevens niet in te sturen? Dan kun je op ieder 
willekeurig moment een Tuinvogeltelling houden. 

Instructies:
1.  Zoek een plek bij het raam vanwaar je de hele tuin 

of het balkon overziet.
2.  Houd pen en papier (of de handige scorelijst) bij de 

hand en eventueel een vogelgids en verrekijker.
3. Tel een halfuur lang.
4.   Noteer per vogelsoort het hoogste aantal dat je, in 

dit halfuur, tegelijkertijd in je tuin ziet.
5.  Vogels die alleen maar voorbij vliegen hoef je niet 

mee te tellen.

Afronding: 
Vergelijk jullie resultaten met de resultaten van de 
Tuinvogeltelling. Zijn er opvallende verschillen? Welke 
vogels hebben jullie wel gezien? Welke niet? Waar zou 
dat aan liggen?
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Tuinvogeltelling - Scorelijst

Boomklever

Grote bonte specht

Kauw

Pimpelmees

Turkse tortel

Boomkruiper

Halsbandparkiet
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Koperwiek

Spreeuw

Winterkoning

Gaai

Houtduif

Kramsvogel
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Merel

Stadsduif

Zwarte kraai
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