
  
 
  

De Kennis van Nu in de klas 
Het belang van insecten   
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Vakgebied 
Biologie en maatschappijwetenschappen 
 
Kernbegrippen 
Insecten, bestuiving, landbouw, biodiversiteit  
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij biologie 30: De leerling leert 
dat mensen, dieren en planten in wisselwerking staan 
met elkaar en hun omgeving (milieu), en dat 
technologische en natuurwetenschappelijke 
toepassingen de duurzame kwaliteit daarvan zowel 
positief als negatief kunnen beïnvloeden. 
En maatschappij-wetenschappen/ Milieu en cultuur 
30: De leerling kan waarden, normen en gedrag van 
individuen, van maatschappelijke organisaties en 
politieke partijen onderscheiden met betrekking tot 
milieuproblemen. 
 
Verdieping 
Op schooltv.nl vind je meer video’s over aansluitende 
thema’s, zoals: De gevolgen van mestdampen op de 
natuur, Waarom is de ontbossing van de Amazone 
een probleem en Landbouw en insecten.  
…………………………………………………………………………….. 
Antwoorden 
1 Intensieve landbouw / het gebruik van insecticiden / 
de afname van biodiversiteit  
2 Gewassen worden niet meer bestoven /er is minder 
voedsel voor vogels / ecologische diversiteit neemt af.  
3 Doordat er weinig insecten zijn hebben vogels te 
weinig voedsel. 
4 A: Omdat er niet genoeg andere bloemen in de 
omgeving zijn om de bijenpopulaties in leven te 
houden. 
5 50% 
b Voor de veeteelt 
6 Via het grondwater, via de lucht en via voeding. 
7 Vermindering van insecticiden /minder intensieve 
landbouw/ meer biodiversiteit aan bloemen en 
planten voor insecten creëren/ natuurgebieden 
beschermen etc.  
 

Samengevat 
In de afgelopen 30 jaar is 75% van de insecten 
verdwenen. Insecten spelen een onmisbare rol in het 
ecosysteem. Ze bestuiven fruitbomen, onderhouden de 
bodem, dienen als voedsel voor vogels en ruimen dood 
materiaal op. Door het gebruik van kunstmest en 
chemicaliën in de landbouw sterven insecten die 
essentieel zijn voor de natuurlijke kringloop. 
 
Kijkvragen 
 
1 Noem twee redenen voor de drastische afname van 
insecten. 
 
2 Noem drie gevolgen van de afname van insecten. 
 
3 Wat heeft de afname van het aantal vogels in 
Nederland te maken met de insectenstand?  
 

 
 
4 Hoogleraar Piersma laat zo veel mogelijk wilde 
bloemen in zijn tuin groeien. Toch komen er maar 
weinig hommels op af. Hoe komt dit? 
A. Omdat er niet genoeg andere bloemen in de 
omgeving zijn om de bijenpopulaties in leven te 
houden. 
B. Omdat de bijen de bloemen in de tuin niet kunnen 
vinden. 
C. Omdat de vogels alle bijen hebben opgegeten. 

 
5a Hoeveel procent van Nederland is grasland? 

A.10 %  B.25%  C.50% 
b Waarvoor wordt dit grasland vooral gebruikt? 
 
6 Insecticiden zijn bedoeld tegen insecten, maar ook 
mensen en dieren krijgen ze binnen. Op welke manier? 
 
7 Wat kan er gedaan worden om de insectenstand weer 
te verbeteren? 
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Docentenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/video/nieuwsuur-in-de-klas-kernenergie-voor-een-beter-milieu/#q=kernenergie
https://schooltv.nl/video/eenvandaag-in-de-klas-gevolgen-van-mestdampen-op-de-natuur/#q=milieu
https://schooltv.nl/video/eenvandaag-in-de-klas-gevolgen-van-mestdampen-op-de-natuur/#q=milieu
https://schooltv.nl/video/waarom-is-de-ontbossing-in-de-amazone-een-probleem-de-grootste-biodiversiteit-van-de-wereld-en-be/#q=milieu
https://schooltv.nl/video/waarom-is-de-ontbossing-in-de-amazone-een-probleem-de-grootste-biodiversiteit-van-de-wereld-en-be/#q=milieu
https://schooltv.nl/video/de-kennis-van-nu-in-de-klas-landbouw-en-insecten/#q=insecten


  
 
 
 
 
 

De Kennis van Nu in de klas 
Het belang van insecten   
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Vakgebied 
Biologie en maatschappijwetenschappen 
 
Kernbegrippen 
Insecten, bestuiving, landbouw, biodiversiteit  
 
Verdieping 
Op schooltv.nl vind je meer video’s over 
aansluitende thema’s, zoals: De gevolgen van 
mestdampen op de natuur, Waarom is de 
ontbossing van de Amazone een probleem en 
Landbouw en insecten.  
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het thema ‘het belang van insecten’ is te gebruiken 
als onderwerp voor je profielwerkstuk bij de vakken 
biologie en maatschappijwetenschappen.   
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij de 
beroepen uit de video? Je zou bijvoorbeeld het 
volgende kunnen studeren: 
 
MBO: 
Biologisch dynamische landbouw 
Adviseur duurzame leefomgeving 
 
HBO: 
Biologische landbouw 
Aarde en Milieu 
 
WO: 
Agrotechnologie 
Dierwetenschappen 
Enviromental studies 
 

Samengevat 
In de afgelopen 30 jaar is 75% van de insecten 
verdwenen. Insecten spelen een onmisbare rol in het 
ecosysteem. Ze bestuiven fruitbomen, onderhouden 
de bodem, dienen als voedsel voor vogels en ruimen 
dood materiaal op. Door het gebruik van kunstmest 
en chemicaliën in de landbouw sterven insecten die 
essentieel zijn voor de natuurlijke kringloop. 
 
Kijkvragen 
 
1 Noem twee redenen voor de drastische afname van 
insecten. 
 
2 Noem drie gevolgen van de afname van insecten. 
 
3 Wat heeft de afname van het aantal vogels in 
Nederland te maken met de insectenstand?  
 

 
 
4 Hoogleraar Piersma laat zo veel mogelijk wilde 
bloemen in zijn tuin groeien. Toch komen er maar 
weinig hommels op af. Hoe komt dit? 
A. Omdat er niet genoeg andere bloemen in de 
omgeving zijn om de bijenpopulaties in leven te 
houden. 
B. Omdat de bijen de bloemen in de tuin niet kunnen 
vinden. 
C. Omdat de vogels alle bijen hebben opgegeten. 

 
5a Hoeveel procent van Nederland is grasland? 

A.10 %  B.25%  C.50% 
b Waarvoor wordt dit grasland vooral gebruikt? 
 
6 Insecticiden zijn bedoeld tegen insecten, maar ook 
mensen en dieren krijgen ze binnen. Op welke 
manier? 
 
7 Wat kan er gedaan worden om de insectenstand 
weer te verbeteren? 
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Leerlingenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/video/nieuwsuur-in-de-klas-kernenergie-voor-een-beter-milieu/#q=kernenergie
https://schooltv.nl/video/eenvandaag-in-de-klas-gevolgen-van-mestdampen-op-de-natuur/#q=milieu
https://schooltv.nl/video/eenvandaag-in-de-klas-gevolgen-van-mestdampen-op-de-natuur/#q=milieu
https://schooltv.nl/video/waarom-is-de-ontbossing-in-de-amazone-een-probleem-de-grootste-biodiversiteit-van-de-wereld-en-be/#q=milieu
https://schooltv.nl/video/waarom-is-de-ontbossing-in-de-amazone-een-probleem-de-grootste-biodiversiteit-van-de-wereld-en-be/#q=milieu
https://schooltv.nl/video/de-kennis-van-nu-in-de-klas-landbouw-en-insecten/#q=insecten

