
 

Micro Monsters in de klas 
Communicatie onder 
insecten 
 
Leeftijd: 13-15 jaar   
Niveau:  VO onderbouw  
 
Samengevat 
Natuurdocumentairemaker David 
Attenborough onderzoekt de microwereld van 
de kleinste dieren, de insecten en 
geleedpotigen. Boodschappen over brengen 
doen insecten niet door met elkaar te praten. 
Ze hebben andere manieren gevonden om 
dingen duidelijk te maken. Honingbijen doen 
bijvoorbeeld een speciale dans om te laten 
zien waar bloemen met nectar zijn: de 
kwispeldans. Legermieren communiceren 
waar prooien zijn met behulp van feromonen: 
speciale geurstoffen. 
 
Vakgebied 
Biologie 
 
Kernbegrippen 
Insecten, geleedpotigen, bijen, mieren, 
feromonen, kwispeldans. 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de kerndoelen voor de 
basisvorming: 
- 31 – Het milieu 

- 32 – Processen in de natuur. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie: ‘Micro 
Monsters in de klas’ met David Attenborough.  
Op Schooltv.nl staan nog meer video’s over 
insecten en geleedpotigen, zoals: 
‘Voortplanting van spinnen’. 
 
Antwoorden 
1 Feromonen zijn speciale geurstoffen. 2  

Wie? Zintuig Hoe? 
Bijen Zien Een dans doen 

Mieren Ruiken Geurstoffen verspreiden 

Mensen Horen Praten 

3 500 miljoen, 90, duizend, 50 miljoen, 1. 4a 
Eieren leggen b Voedsel zoeken c Een prooi 
doden en de groep beschermen. 5 Dit komt 
doordat de dans de positie van de bloemen 
laat zien ten opzichte van de zon en die is 
ieder moment van de dag anders. 6 Eigen 
antwoord. 

 
 
 
 
 

 Kijkvragen 
 
1 Soldaatmieren communiceren met elkaar met 
behulp van feromonen. Wat zijn feromonen? 
 
2 Mensen en dieren communiceren op 
verschillende manieren. Vul in onderstaande 
tabel in met welk zintuig er gecommuniceerd  
wordt en op welke manier. Voorbeelden van 
zintuigen zijn horen, zien, ruiken, proeven en 
voelen. 
 
Wie? Zintuig Hoe? 
Bijen   
Mieren   
Mensen   

 
3 Vul de ontbrekende getallen in de 
onderstaande tekst in. Kies uit:  
1000 – 90 – 1 - 500 miljoen - 50 miljoen 
 
De werkers bij honingbijen kunnen in één jaar 
… bloemen bezoeken. Dit levert … kilo honing op, 
genoeg om de hele kolonie te voeden in de 
winter. Maar er zijn ook kolonies die … keer 
groter zijn dan bijenkolonies: legermieren. Hun 
groep bestaat soms uit wel … mieren. Die zijn 
op zoek naar voedsel voor hun groep, die 
bestaat uit veel werkers en soldaten en … 
koningin. 
 
4 Er zijn binnen een kolonie verschillende 
soorten mieren met verschillende taken.  
Wat is de taak van….: 
a de koningin 
b de werkers 
c de soldaten 
 
Verdiepingsvragen 
 
5 De dans die een honingbij doet om duidelijk te 
maken waar nieuwe nectar te vinden is, kan ’s 
avonds anders zijn dan ’s ochtends. Terwijl het 
dan gaat om dezelfde bloemen. Hoe komt dat? 
 

 
 
6 Niet alleen insecten hebben bijzondere  
manieren van communiceren. Welke dieren ken 
je nog meer die op een bijzondere manier 
boodschappen overdragen? En hoe doen ze 
dat?  
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