
VOOR LEERKRACHTEN

Leergebieden en vaardigheden
Uniformiteit en diversiteit van levende wezens
Natuurlijke systemen

Doorloop activiteit nr. 1 uit het boekje.

De quoi est composé le dessin

Stel na de activiteit vragen aan de klas:  

 
 

 

om een van de planten/dieren uit de tabel uit te kiezen
voor een leeractiviteit

• een groot blad per leerling
• potloden

 

de bij

de mens pesticiden

bestuiving
honing

SUGGESTIE VOOR HET LESVERLOOP
De versie met opdrachten voor leerlingen kan dienen ter verwerking van lessen over biodiversiteit, om op een 
speelse manier na te gaan of de nodige vaardigheden verworven zijn. Ze kan ook dienen als aanvulling op de 
verschillende opdrachten die hieronder beschreven staan.

Opdracht 1: Biodiversiteit uitgelegd

Start nadat de tekening is ingekleurd in de klas een gesprek op om tot de term 'biodiversiteit' te komen:
Waaruit bestaat de tekening? => Beschrijving.
Er staan dieren maar ook planten op, waarom, wat hebben ze met elkaar gemeen? => Ze leven.
Planten en dieren evolueren, ze groeien en sterven, wat wil dat zeggen? => Het zijn levende wezens.
Deze tekening toont hoeveel verschillende planten en dieren er zijn, hoe divers het leven is, hoe kan je dat nog 
noemen? => Biodiversiteit.

Aan welke dagelijkse dingen denk je bij biodiversiteit?
Waarom is dat belangrijk?
'Leven' planten ook?

Opdracht 2: De natuur zoals we ze kennen
Duur: 2 keer 50 minuten
Doelstelling: het concept biodiversiteit linken aan iets bekends

Doorloop activiteit nr. 2, bijvoorbeeld op de speelplaats.
Vraag na activiteit nr. 2 aan alle leerlingen

Benodigd materiaal:

Werkwijze:
Teken de plant/het dier. Zoek de naam ervan op en schrijf hem 
erboven. Plaats er een beschrijving naast. Onderzoek wat de plant/het 
dier doet, en teken en beschrijf dat. 
Ga na wat de (natuurlijke) vijanden ervan zijn, teken en beschrijf ze.
Zodra de affiche klaar is, benadrukt u klassikaal wat al die planten
/dieren gemeenschappelijk hebben:
Ze houden elkaar allemaal in leven en maken deel uit van een 
'levenskringloop', een ecosysteem. Ze doen allerlei dingen voor elkaar.
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Opdracht 3: De biodiversiteit is bedreigd
Duur: 100 min 
Doelstelling: Bedreigingen leren begrijpen 

Doorloop activiteiten nr. 3 & 4

Twee bronnen:

• beschermde soorten in het dichtstbijzijnde natuurgebied

Opdracht 4: Wat betekent biodiversiteit voor ons?
Duur: 50 min 
Doelstelling: Beseffen dat we biodiversiteit nodig hebben om te kunnen leven 

Doorloop activiteit nr. 5

Opdracht 5: Wat betekent biodiversiteit voor ons? (2)
Duur: 50 min 

 

Opdracht 6: De diversiteit in biodiversiteit
Duur: 50 min
Objectif : La diversité dans l’assiette

Doelstelling: diversiteit op je bord  

Lesuitbreiding
  

• Projectwerk: leg een moestuintje aan op school
 

Vraag de leerlingen na deze twee activiteiten naar een bedreigde soort uit Nederland die ze kennen.
Twee bronnen:

• de 'Rode Lijst' met bedreigde soorten van de IUCN: https://www.iucn.nl/ons-werk/rode-lijst/ 
(voor Nederland: https://minez.nederlandsesoorten.nl/content/rode-lijsten) 

Het is de bedoeling dat ze in een van deze twee bronnen een bedreigde soort vinden die ze herkennen, ook al 
gaat het misschien niet om de meest bekende soort. Op de Rode Lijst voor Nederland staat bijvoorbeeld de grote 
bosmuis, wat bij de leerlingen zeker een belletje doet rinkelen. Leg echter wel goed uit dat het gaat om een 
specifieke soort en niet de muisjes die ze goed kennen, maar zo kunnen ze zien dat zelfs dieren en planten die 
dicht bij ons leven bedreigd kunnen zijn.

Leg na de verbetering van de activiteit de link tussen wat biodiversiteit voor ons doet en 
het dagelijks leven van de leerlingen:
Wat eet je bij het ontbijt? Waar komt dat vandaan?
Waar worden je kleren van gemaakt?
Eet je fruit? Waar heb je dat aan te danken?

Doorloop activiteiten nr. 6 en 7
Ga na deze activiteiten na of de leerlingen het belang van bestuiving goed begrepen hebben.
Wat zou er gebeuren zonder bestuiving door de bijen?

Biodiversiteit is ook belangrijk op je bord!
Maak op het schoolbord eerst een lijst van alle soorten fruit en groenten die de leerlingen kennen. Vraag hun daarna 
"Bestaat er volgens jullie van al dat fruit en die groenten slechts één soort?"
Ga dan verder met activiteiten nr. 8 en 9.

• Maak een "biodiversiteitskaart" aan voor een bepaald gebied, met een oplijsting van de verschillende soorten, de 
rol die ze spelen in het milieu en de onderlinge relaties.
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Op ontdekking

• Kleur de verschillende onderdelen van de tekening in.

• Beschrijf ze daarna hieronder: :

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

biodiversiteit
 

........................................................................................................

• Het gaat hier om levende wezens met verschillende genen. Hoe noemen we het, wanneer er veel verschillende 
soorten planten en dieren zijn?

SLEUTEL OPDRACHTEN
VOOR LEERLINGEN

ACTIVITEIT NR. 1
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Op zoek naar biodiversiteit

De biodiversiteit is bedreigd

Dieren
Planten

 

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................
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ACTIVITEIT NR. 2

• Biodiversiteit zie je overal om je heen, waar je ook gaat of staat!
Ga maar even op onderzoek uit en je zult het merken…

Geef aan in onderstaande tabel welke vormen van biodiversiteit je ziet op een mooi groen plekje. Zet een streepje 
voor elke plant- of diersoort die je ziet en reken na 10 minuten uit hoeveel je er hebt.

Niet vergeten: zelfs het kleinste stukje natuur bevat biodiversiteit.

Welke conclusie kan je hieruit trekken?

ACTIVITEIT NR. 3

• Het is echt ongelofelijk hoeveel verschillende soorten levende wezens er zijn! Maar sommige soorten zijn nu met 
uitsterven bedreigd of zelfs al uitgestorven.

Koppel voor elk dier de afbeelding aan de juiste naam en de mate waarin het bedreigd wordt:

MET UITSTERVEN
BEDREIGD

STELLER-
ZEEKOE

BRUINE
TANDBAARS

ANDES-
KAT

CHINESE
VLAGDOLFIJN

BEDREIGD UITGESTORVEN
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Bevoorrading

Regulering

Cultuur

Levensonderhoud

Bescherming van bedreigde soorten
ACTIVITEIT NR. 4

Wat betekent biodiversiteit voor ons?
ACTIVITEIT NR. 5

• We gaan wat dingen opzoeken! Waarom zijn deze dieren bedreigd en zijn sommige al uitgestorven? Vul de volgende 
tabel in met het resultaat van je opzoekwerk:

Waarom 
bedreigd of 
uitgestorven?

Populatie wereld-
wijd

Beschermins-
maatregelen

steller-
zeekoe

Chinese
vlagdolfijn

bruine
tandbaars

andes-
kat

De bruine tandbaars leeft bijvoorbeeld in de Middellandse Zee. Wat kunnen wij in Nederland doen om deze vissoort in 
stand te houden?

• Biodiversiteit doet elke dag buitengewone dingen voor ons, anders zouden we niet kunnen leven! Lees de definities 
hieronder en zet ze op de volgende pagina bij de juiste tekening.

Dagelijks gebruiken we dierlijke of plantaardige producten voor 
onze voeding, kleding, verwarming enz.

Dankzij de biodiversiteit zijn heel wat natuurverschijnselen goed 
geregeld. Bomen houden de bodem vast en voorkomen aardver-
schuivingen en verzakkingen, lieveheersbeestjes beschermen 
gewassen tegen schadelijke insecten enz.

De biodiversiteit creëert unieke landschappen die ons al eeuwen-
lang inspireren en in vervoering brengen.

Omdat er zo veel verschillende levende wezens zijn, houden 
natuurlijke kringlopen zichzelf in stand: er komen nieuwe, jonge 
plantjes dankzij bestuiving, wormen zorgen voor lucht in de 
bodem enz.
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...................... ...................... ...................... ......................bevoorrading regulering cultuur levensonderhoud

stuifmeelkorrels

vruchtbeginsel

stamper

nectar

helmknoppen

tong

• Bestuiving is zo'n belangrijke bijdrage
die biodiversiteit levert aan onze 
ecosystemen.
Dankzij een grote biodiversiteit
vermeerderen planten zich makkelijker,
wat op zijn beurt de ecosystemen in 
stand houdt.

We gaan bestuiving even van dichtbij 
bekijken!
Op deze tekening zie je hoe een bij
nectar uit een bloem haalt. Kleur ze in.

Bestuiving
ACTIVITEIT NR. 6

Hoe werkt bestuiving?
ACTIVITEIT NR. 7

Tip! Kijk goed naar de richting van de pijltjes!

• Lees de tekst en zet daarna de pijltjes met de bijschriften op de juiste plaats in de tekening.

"Bijen voeden zich met nectar en stuifmeel, die ze uit bloemen halen. Met hun tong kunnen ze zelfs bij nectar die 
onderaan in de bloem zit, maar daardoor wrijft hun kopje tegen de helmknoppen die het stuifmeel aanmaken. 
Wanneer ze van de ene bloem naar de andere vliegen, blijft er stuifmeel aan hun kopje plakken, maar laten ze het 
ook achter in de stuifmeelbuis van de bloem. De stamper pikt het mannelijke stuifmeel op, dat in het vruchtbegin-
sel van de bloem valt. Door op die manier voedsel te verzamelen, bestuiven bijen bloemen en zorgen ze ervoor dat 
die zich kunnen voortplanten."
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• Teken en beschrijf een peen eerst zoals jij hem voor je ziet:  

 

  ........................................................
 ...........................................................

Is het de plant die we opeten? .........................................................................
........................................................Hoe groeit een peen (maak een schets)?  

Ananaskers

 

Tip: laat je niet misleiden 
door de naam!

  

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

Een bes

Geeloranje vrucht die verstopt 
zit in een omhulsel van 
blaadjes die op lampionnetjes 
lijken. Daarom wordt ze ook 
wel lampionvrucht genoemd. 
De vrucht smaakt fris en 
zoetzuur, en bevat heel wat 
kleine, eetbare pitjes.

Een paarse en een gele
Ongeveer 510

De diversiteit in 'biodiversiteit'
ACTIVITEIT NR. 8

• De natuur heeft heel wat verrassingen in petto!
Teken het fruit na dat hieronder beschreven wordt

Weet jij welke vrucht dit is?

Penen onder de loep
ACTIVITEIT NR. 9

• Ga nu op onderzoek uit en beantwoord de vragen!

Hoeveel soorten penen bestaan er ongeveer? 

Lijken ze op elkaar? Geef een paar voorbeelden. 
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