
 
 
 
  

Vroege Vogels in de klas 
De scholekster  
 

Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Er komen steeds minder scholeksters voor in ons 
land. Hun nesten zijn kwetsbaar en door 
klimaatveranderingen overleven veel eieren het 
niet. Desondanks is de scholekster een kei in 
aanpassen. Zijn snavel verandert zelfs mee met de 
seizoenen.  
 
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 Aan de kust  
2 Steltlopers  
3 Dat hun lichaam niet nat wordt  
 
4 Snavel, slijt, aangroeit, scherper, stomper 
5 Alledrie  
6 2 
7 Om bij te houden hoe oud ze worden  

 
Kijkvragen 
 
1 Waar komt de scholekster in Nederland vooral 
voor? 
2 Wat is de bijnaam van vogels met lange poten 
zoals de scholekster? 
3 Wat is de functie van die lange poten?  

 
4 Vul in: 
De ……….. van de scholekster is bijzonder omdat 
deze snel ……….. en weer ……………. en zich aanpast 
aan het voedsel dat hij eet. In de zomer is de punt 
………. en in de winter ……….. om schelpdieren open 
te beitelen.  
 

 
 
5 Waardoor is het aantal scholeksters in Nederland 
afgenomen? (meerdere antwoorden mogelijk) 
1. Door overstromingen en stormen 
2. Door roofvogels 
3. Door voedseltekorten 
 
6 Hoeveel van de 60 scholeksternestjes hebben het 
overleefd? 
7 Waarom worden de jongen geringd? 
 
Verdiepingsvraag 
De scholekster is niet de enige vogel die steeds 
minder voorkomt in Nederland. Zoek nog twee 
vogels op waarvan de aantallen in Nederland 
afnemen. Wat is bij deze vogels de oorzaak? 
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Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Er komen steeds minder scholeksters voor in ons 
land. Hun nesten zijn kwetsbaar en door 
klimaatveranderingen overleven veel eieren het 
niet. Desondanks is de scholekster een kei in 
aanpassen. Zijn snavel verandert zelfs mee met de 
seizoenen.  
 
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 ‘Dieren en hun leefomgeving’ is te 
gebruiken als onderwerp voor je profielwerkstuk 
voor de vakken biologie en maatschappijleer. 
 
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: 
Watermanagement 
Management van de leefomgeving 
 
WO: 
Biologie 
Bos en natuurbeheer  
 
 
 

 
Kijkvragen 
 
1 Waar komt de scholekster in Nederland vooral 
voor? 
2 Wat is de bijnaam van vogels met lange poten 
zoals de scholekster? 
3 Wat is de functie van die lange poten?  

 
4 Vul in: 
De ……….. van de scholekster is bijzonder omdat 
deze snel ……….. en weer ……………. en zich aanpast 
aan het voedsel dat hij eet. In de zomer is de punt 
………. en in de winter ……….. om schelpdieren open 
te beitelen.  
 

 
 
5 Waardoor is het aantal scholeksters in Nederland 
afgenomen? (meerdere antwoorden mogelijk) 
1. Door overstromingen en stormen 
2. Door roofvogels 
3. Door voedseltekorten 
 
6 Hoeveel van de 60 scholeksternestjes hebben het 
overleefd? 
7 Waarom worden de jongen geringd? 
 
Verdiepingsvraag 
De scholekster is niet de enige vogel die steeds 
minder voorkomt in Nederland. Zoek nog twee 
vogels op waarvan de aantallen in Nederland 
afnemen. Wat is bij deze vogels de oorzaak? 
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