
 
 
 
  

Vroege Vogels in de klas 
De neushoornkever  

 
Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Neushoornkevers laten maar zelden hun neus zien 
in de buitenlucht. Hun leven speelt zich af op 
warme plekken zoals in composthopen. Daar 
leggen ze larven die zich vol eten om zich 
vervolgens te ontpoppen als kever. 
 
Vakgebied 
Biologie: Dieren en Natuurlijke omgeving  
 
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 A: 4 cm 
2 composthopen / broei / larve / mannelijke/ 
hoorn. 
3 B: Door het rottingsproces van het hout 
 
4 De bosuil, de vos, de das 
5 Eiwitten en vitaminen 
6 In Frankrijk en Zuid-Europa  

 
Kijkvragen 
 
1 Hoe groot kan de neushoornkever worden? 

A. 4 cm 
B. 3 mm 
C. 2 cm 

 
2 Vul in: larve / hoorn / mannelijke / broei / 
composthopen.  
De neushoornkever leeft graag in …………….. 
vanwege de ………. De hele cyclus speelt zich hier af.  
De ……. verpopt zich drie keer in de poppewieg. De 
…….. kever heeft een ……….. op zijn neus. 

 
3 Waarom is het warm binnenin een broeihoop? 
A. Door de zon die erop schijnt 
B. Door het rottingsproces van het hout 
C. Door de insecten die erin leven  
 

 
 
4 Noem drie dieren die de larve van de 
neushoornkever als voedsel eten.  
 
5 Welke voedingsstoffen bevatten de larven voor 
andere dieren? 
 
6 In welke landen / gebieden komt de 
neushoornkever vooral voor? 
 
Verdiepingsvraag 
Doordat het in Nederland warmer wordt, komt de 
neushoornkever steeds vaker voor. Zoek drie 
andere dieren op die zich door de 
temperatuurstijging ook steeds vaker in Nederland 
vestigen.  
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Vroege Vogels in de klas 
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Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Neushoornkevers laten maar zelden hun neus zien 
in de buitenlucht. Hun leven speelt zich af op 
warme plekken zoals in composthopen. Daar 
leggen ze larven die zich vol eten om zich 
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Vakgebied 
Biologie: Dieren en Natuurlijke omgeving  
 
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 ‘Insecten en hun voortplanting’ is te 
gebruiken als onderwerp voor je profielwerkstuk 
voor het vak biologie. 
 
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 
Life Sciences 
 
WO: 
Biologie 
Entomologie  
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