
 
 
 
  

Vroege Vogels in de klas 
De hazelworm 

 
Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
De hazelworm lijkt op een slang, maar hoort bij de 
familie van de hagedissen. Waarschijnlijk tref je 
maar zelden een hazelworm, want ze houden zich 
graag schuil in holen onder de grond. 
 
Vakgebied 
Biologie: Dieren en hun leefomgeving  
 
Kerndoelen 
Mens en natuur, kerndoelen 29, 30 en 41. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Vroege 
Vogels in de klas’. Op Schooltv.nl staan nog meer 
video’s uit dit programma.  
 
Antwoorden 
 
1 Bosranden en hei  
2 De hagedissen 
3 A en B  
 
4 Om te kunnen ontsnappen aan vijanden  
5 Om makkelijk door de vegetatie heen te kunnen 
bewegen  
 
6 C: Naaktslakken en regenwormen  
7 Om meer houvast te hebben 
8 De tekening op de huid  

 
Kijkvragen 
 
1 Behalve op oude akkers, waar kun je 
hazelwormen nog meer treffen? 
 
2 Tot welke diersoort behoort de hazelworm? 
 
3 Welke twee uitspraken zijn waar? 

A. Een hazelworm heeft oogleden 
B. Z’n staart kan afbreken 
C. Hij heeft een inkeping voor de tong  

 

 
 
4 Waarom kan de staart afbreken? 
5 Waarom is de huid van de hazelworm zo glad? 
 
6 Wat eet een hazelworm van nature? 
A. Mieren 
B. Zaden en gras  
C. Naaktslakken en regenwormen 
 
7 Waarom heeft de hazelworm een hemipenis? 
8 Waaraan herken je een vrouwtjeshazelworm? 
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Vroege Vogels in de klas 
De hazelworm 

 
Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
De hazelworm lijkt op een slang, maar hoort bij de 
familie van de hagedissen. Waarschijnlijk tref je 
maar zelden een hazelworm, want ze houden zich 
graag schuil in holen onder de grond. 
 
Vakgebied 
Biologie: Dieren en hun leefomgeving 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Vroege 
Vogels in de klas’. Op Schooltv.nl staan nog meer 
video’s uit dit programma. 
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het thema ‘dieren en hun leefomgeving’ is te 
gebruiken als onderwerp voor je profielwerkstuk 
voor de vakken biologie en aardrijkskunde. 
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij het 
onderwerp uit deze video? Je zou bijvoorbeeld het 
volgende kunnen studeren: 
 
MBO: 
Dieren, planten en voedsel 
Natuur en leefomgeving 
 
HBO: 
Bos en natuurbeheer 
Management van de leefomgeving 
 
WO: 
Biologie 
Bos en natuurbeheer 
 
 

 
Kijkvragen 
 
1 Behalve op oude akkers, waar kun je 
hazelwormen nog meer treffen? 
 
2 Tot welke diersoort behoort de hazelworm? 
 
3 Welke twee uitspraken zijn waar? 

A. Een hazelworm heeft oogleden 
B. Z’n staart kan afbreken 
C. Hij heeft een inkeping voor de tong  

 

 
 
4 Waarom kan de staart afbreken? 
5 Waarom is de huid van de hazelworm zo glad? 
 
6 Wat eet een hazelworm van nature? 
A. Mieren 
B. Zaden en gras  
C. Naaktslakken en regenwormen 
 
7 Waarom heeft de hazelworm een hemipenis? 
8 Waaraan herken je een vrouwtjeshazelworm? 
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