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Logboek van een vogelnest
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Inhoud in het kort 
Dit werkblad hoort bij het programma 

Beleef de Lente van Vogelbescherming. 

De webcams van Beleef de Lente staan 

in nestkasten of bij nesten van aanspre-

kende vogelsoorten, zoals ooievaar, 

slechtvalk en koolmees. Ze maken het 

verborgen leven van verschillende vo-

gels zichtbaar tijdens het broeden. Zo 

kun je precies zien wanneer een vogel 

een ei legt, wanneer het ei uitkomt en 

hoe het voeren in zijn werk gaat. Met 

dit logboek kunnen leerlingen bijhouden 

wat er wanneer in het nest gebeurt. 

Voorbereiding
Het logboek kan op verschillende manie-

ren worden gebruikt. Je kunt met de hele 

klas één nest volgen via de webcams 

van Beleef de Lente of je laat de leerlin-

gen individueel of in groepjes een nest 

volgen. In het laatste geval kun je leer-

Leerkracht

Lesduur: 15 minuten per keer

Leerdoelen 
•  Kerndoelen: 4 (informatie halen uit informatieve en 

instructieve teksten, o.a. schema’s, tabellen en  

digitale bronnen)1, 40 (functioneren van dieren in hun 

leefomgeving, eigenschappen verschillende dier-

soorten), 41 (bouw van planten, dieren en mensen,  

de vorm en functie van hun onderdelen)

•  21ste-eeuwse vaardigheden: communiceren, samen-

werken2, informatievaardigheden, creatief denken

•  Vaardigheden OOL: waarnemen, experimenteren 

(voorspellen)1, verwerken en concluderen

Lesdoelen 
•  Leerlingen weten uit welke stappen het voort-

plantingsproces bestaat

•  Leerlingen verwonderen zich over het leven van  

de vogels in hun eigen omgeving

• Leerlingen observeren een vogel

•  Leerlingen verwerken hun waarnemingen in een  

logboek

• Leerlingen leren vogels waarderen

Materiaal:
• Digibord met internet

•  Computers en tablets  

(1 per groepje, optioneel)

• Infoblad (1 per groepje)

•   Werkbladen (1 set per leerling)

NB: het aantal kopieën van het 

werkblad ‘nest update’ is afhan-

kelijk van het aantal keren dat de 

leerlingen hun nest checken  

(1 werkblad per keer per leerling).

1.  Van toepassing als leerlingen zelfstandig informatiebronnen raadplegen om hun voorspellingen op te baseren.

2. Van toepassing als leerlingen in groepjes met het logboek aan de slag gaan.

lingen zelf een vogel laten kiezen. Uiteraard moet je dan wel 

kunnen beschikken over voldoende computers of tablets met 

een internetverbinding. Zorg voor voldoende kopieën van het 

leerlingmateriaal 

(zie Materiaal). 
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Verloop van de les
Introductie 

Laat leerlingen kennismaken met 

de vogels van Beleef de Lente, 

bijvoorbeeld door een compilatie te 

laten zien van hoogtepunten uit het 

voorgaande broedseizoen. Op de 

website van Beleef de Lente staat 

een selectie filmpjes klaar die spe-

ciaal zijn gemaakt voor in de klas. 

Logboek maken 
Kijk regelmatig (wekelijks) met de 

leerlingen naar de camerabeelden, 

bijvoorbeeld naar de filmpjes met 

hoogtepunten. Laat leerlingen be-

langrijke gebeurtenissen noteren in 

het logboek. Zo krijgen ze een goed 

idee van wat er zich afspeelt in een 

vogelnest. 

Sommige gebeurtenissen in het 

nest zullen veel vragen oproepen 

bij leerlingen, bijvoorbeeld de dood 

van een kuiken of het verzamelen 

van poep van de jongen door de 

ouders. Praat hierover met de leer-

lingen en stel zelf ook vragen. 

Afsluiting 
Geef de leerlingen de gelegenheid 

om na te praten over het seizoen: 

wat vonden ze bijzonder, gek, raar, 

grappig? Welke vragen hebben ze 

nog? Welke nieuwe dingen hebben 

ze geleerd?

Tips

•  Laat leerlingen een werkstuk 

maken over hun vogel

•  Maak van het logboek een  

volwaardige OOL-activiteit:

Vragen stellen
Speel in op vragen van leerlingen (verzamel en bespreek ze). 

Maar wijs ze ook op gebeurtenissen en laat ze actief naden-

ken over verklaringen voor wat ze zien (of niet zien).

•  Wat gebeurt er in een ei voordat het uitkomt? Laat leerling-

en een tekening maken van de binnenkant van een ei. 

•  Hoe houden de ouders het nest schoon? Mezen vliegen 

regelmatig met poeppakketjes het nest uit.

•  Wat doen vogels met de eierschalen na het uitkomen van 

de jongen? Waarom zou dat zijn?

•  Waarom is het handig als de eieren tegelijk uitkomen? 

•  Hoe stevig is een ei? Laat leerlingen testen hoe sterk een 

ei is. Op internet zijn verschillende proefjes te vinden.

Onderzoeken (voorspellen en verklaren)
 Gebruik de gegevens uit het logboek en de tabel met broedge-

gevens (infoblad) om leerlingen te laten voorspellen wat er gaat 

gebeuren. Kunnen ze berekenen wanneer de eieren uitkomen? 

Hoeveel eieren worden er gelegd? En hoeveel jongen vliegen 

er uit? En wanneer gebeurt dat? Uit de tabel op het infoblad 

kunnen leerlingen de gegevens halen om hun voorspellingen te 

doen. Laat leerlingen verklaringen bedenken als dingen anders 

lopen dan ze voorspeld hadden (zie ook bronnen).

Aansluitend lesmateriaal
•  IntroductieIes Beleef de Lente (kennismaking met de  

vogels van Beleef de Lente)

• Les Hoe hou je een ei warm?

•  Verdiepende onderzoekskaarten: Eieren en kuikens,  

Geluiden, Voedsel en snavels, Wonen en nestelen,  

Gevaren en bedreigingen.

• Lessenserie ‘Vogels op het schoolplein’ (groep 5-6)

•  Les ‘rekenen, van ei tot vogel’ (groep 5-6)

Bronnen:
•  Informatie over vogels: Online Vogelgids

•  Informatie en filmpjes over Beleef de Lente-vogels: 

Beleef de Lente

NB: van een aantal vogels (koolmees, ooievaar, slechtvalk 

en steenuil) is er een basisfilmpje dat heel geschikt is als 

eerste kennismaking.
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 vogel #  broedduur  nesttijd broedseizoen

  eieren (d.) (d.) 

 Havik 3-4 32-38 34-41 maart-mei

 Kauw 3-8 17-19 30-35 april-juni

 Groene specht 4-6 14-15 23-27 maart-juni

 Zwarte stern 2-3 20-22 25-28 mei-juni

 Koolmees 8-12 13-14   12 - 15   maart-juli 

 Bosuil 1-7 28-29 28 februari-juni

 Slechtvalk  3-4 28-29   28 - 35   maart-april

 Kerkuil 4-7 28-29 28-29 maart-september

 Zeearend 1-3 38 70-90 januari-mei

 Ijsvogel 6-7 19-21 22-28 maart-augustus

 Steenuil 3-5 28-29  21-28   april-juni

 Ooievaar 3-5 29-30  53-55   maart-juli

Broedperiode van de vogels van Beleef de Lente 

Let op: soms komen er nieuwe vogelsoorten bij. 

Kijk dan even op hun pagina (op Beleef de Lente) voor de juiste broedinformatie.
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Logboek van een vogelnest
Naam:  

Groep:   

Ik volg het nest van de:

Plak of teken hier een plaatje van je vogel:

Beschrijving van de vogel:

(voedsel, uiterlijk, is er verschil tussen 

mannetjes en vrouwtjes, andere  

bijzonderheden)

Beschrijving van het nest:

(waar is het gebouwd, waarvan is  

het gemaakt, wat valt je op?)
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Nest update!
Dit doe je elke keer als je de webcam van je vogelnest checkt:
• Bekijk filmpjes die zijn gepost sinds de laatste keer dat je in je logboek schreef

• Noteer de belangrijke veranderingen op dit blad

• Controleer ook of er dingen zijn die je op je belangrijke data-lijstje kunt noteren

•  Eerste ei gelegd? Doe je voorspelling over het uitkomen van de eieren 

en het uitvliegen van de jonge vogels

Datum: 

Tijd: ochtend middag avond omcirkel

Beschrijf en/of teken wat er  

is gebeurd (kapotte eieren,  

burenruzies, bijzondere hapjes 

voor de kuikens, enzovoort):
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Belangrijke data-lijstje

Eileg Datum

Eerste ei  

Tweede ei 

Derde ei 

Laatste ei

Aantal eieren totaal:

Uitkomst eieren Voorspelde datum Werkelijke datum

Uitkomst eerste ei 

Uitkomst tweede ei 

Uitkomst derde ei 

Uitkomst laatste ei

Uitvliegen jongen Voorspelde datum Werkelijke datum

Eerste uitgevlogen jong 

Tweede uitgevlogen jong 

Derde uitgevlogen jong 

Laatste uitgevlogen jong

Hier noteer je de data 

van eileg, hoeveel  

eieren er gelegd  

worden, uitkomen van  

eieren en het uitvliegen 

van de jongen. 

Uitkomst eieren en uitvliegen jongen voorspellen?

Zodra een vogel gaat broeden, kun je berekenen op welke datum de 

eieren ongeveer uitkomen. Je kunt dan zelfs al voorspellen wanneer de 

jongen uitvliegen. Soms gaat een vogel meteen na het eerste ei broeden, 

soms pas nadat het laatste ei is gelegd. In het eerste geval zal het eerste 

ei eerder uitkomen dan de rest en heeft het jong een voorsprong.

Zo doe je dat!

Je kijkt niet in een 

glazen bol, maar 

op je INFOBLAD). 

Meestal worden 

er twee getallen 

gegeven. Bijvoor-

beeld, bij het  

uitvliegen van 

jongen: 30-35  

dagen. Kies dan 

voor je voorspel-

ling het midden, 

dus 32 of 33 

dagen.
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Terugblik
Dit werkblad vul je in nadat de jongen zijn uitgevlogen (of als het nest is mislukt).

• Hoeveel eieren zijn er gelegd?   eieren.

• Hoeveel eieren zijn er uitgekomen?   eieren.

• Hoeveel jongen zijn er uiteindelijk uitgevlogen?   jongen.

Was het een goed broedseizoen voor de oudervogels? Mogen ze tevreden zijn?

• Leg uit waarom wel of niet:

• Wat vond je het meest bijzonder van alles wat er is gebeurd?

• Waren er ook dingen die niet leuk waren?

Na het uitvliegen begint het leven van een jonge vogel pas echt. Ze moeten voor zichzelf zorgen.  

Sommige jonge vogels vertrekken al kort na het uitvliegen naar het zuiden om te overwinteren.  

Vaak een lange tocht vol gevaren. Andere moeten moeilijke omstandigheden in de winter overleven.  

Uiteindelijk zullen dus lang niet alle jonge vogels uiteindelijk zelf jongen grootbrengen. Maar wie weet  

zit één van de kuikens die jij hebt zien uitvliegen, volgend jaar wel zelf voor de camera!
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