
  

Keuringsdienst van Waarde 
in de klas 
Vlinders 
 

Leeftijd: 13-15 jaar  
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Vlinders zijn insecten. In Nederland leven 
ongeveer 53 soorten. Normaal gesproken 
leven vlinders buiten, maar sinds een 
tijdje zijn ze ook binnenshuis als 
decoratie achter glas te vinden. De vlinder 
is dus in de mode. Hoe worden deze 
vlinders gekweekt en geslacht? En wat is 
het verschil tussen de kostprijs en de 
uiteindelijke winkelprijs? 
 
Vakgebied 
Economie, biologie 
 
Kernbegrippen 
Vlinders, kweekdieren, natuur, opgezette 
dieren, export en import 
 
Kerndoelen 
Mens en natuur: 30 
Mens en maatschappij: 42. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Keuringsdienst van Waarde in de klas’. 
Op Schooltv.nl vind je meer video’s uit 
deze serie, zoals: ‘Goudvis’. 
 
Antwoorden 
1 De ene verkoper zegt dat het geen 
kweekvlinders waren en de andere 
verkoper zegt dat ze op ‘verantwoorde 
wijze’ worden gekweekt. 2 6-2-4-3-1-5. 3 
Omdat ze tijdens hun leven beschadigd 
kunnen raken en dus niet meer mooi voor 
de verkoop zijn. 4a Ze worden in een 
krantenzakje verpakt. b Ze gaan levend in 
het krantenzakje. 5 Omdat vlinders in 
Nederland voor veel geld worden 
verkocht. 6 Hij maakt ze ook dood voor de 
verkoop. 7 insecten, (sub)tropisch, 
rupsen. 
  

Kijkvragen 
 
1 Vlinderimporteur Erwin van Zoelen zegt 
dat de opgezette vlinders van kwekerijen 
komen. Wat zeggen de eerste twee 
verkopers (aan de telefoon) daarover? 

 

 
 
2 Zet in de juiste volgorde. De atlasvlinder: 
1 Paart 
2 Kan eten 
3 Kan niet meer eten 
4 Evolueert in een vlinder 
5 Gaat dood 
6 Wordt geboren als rups 
 
3 Erwin van Zoelen zegt dat de boeren 
wachten totdat de vlinders doodgaan. Dit 
blijkt niet helemaal te kloppen. Wat is de 
reden dat vlinders bijna nooit aan een 
natuurlijke dood sterven? 
 
4a Hoe zorgen kwekers ervoor dat de 
vlinders onbeschadigd in andere landen 
terecht komen? 
b Noem een raar detail van deze methode. 
 
5 Waarom zegt de kweker dat hij de 
vlinders naar Nederland wil exporteren? 
 
6 De kweker vindt de vlinders erg mooi en 
noemt ze ‘net vliegende bloemen’. Waarom 
kun je ook vraagtekens zetten bij zijn 
liefde voor vlinders? 
 
Verdiepingsvraag 
7 Omcirkel het juiste woord of vul in: 
Vlinders zijn vogels/insecten. Ze leven 
voornamelijk in _ _ _  klimaat. De larven van 
vlinders heten _ _ _ . 
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