
 

Proefkonijnen in de klas 
Kun je schrijven met de 
inkt van een inktvis? 
 

Leeftijd: 13-15 jaar  
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Een appje naar je geliefde is natuurlijk 
lang niet zo romantisch als een 
handgeschreven liefdesbrief. En nog 
mooier is het als de liefdesverklaring 
geschreven is met de inkt van een inktvis. 
Maar kan dat eigenlijk? Dennis en Valerio 
duiken de inktvistank in voor het 
antwoord. 
 
Vakgebied 
Biologie 
 
Kernbegrippen 
Oceaan, inktvis, natuurlijke grondstoffen  
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende 
kerndoelen in het voortgezet onderwijs: 
Onderbouw: Mens en Natuur: 30. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Proefkonijnen in de klas’. Op Schooltv.nl 
kun je meer informatie vinden over 
producten die van zeedieren gemaakt 
zijn, zoals: ‘Visolie’.  
 
Antwoorden 
1a Uit roet, hars of gom. b Uit 
synthetische materialen. 2 B 3a Als hij 
zich bedreigd voelt. b Als hij inkt spuit, 
ziet zijn vijand even niks en gaat de 
inktvis er snel vandoor. 4a Van een dode 
inktvis, dus bij de vishandelaar. b In de 
inktzak in zijn lichaam 5a Ja b Het heeft 
een kleur en blijft plakken 6a We kunnen 
er zoveel van maken als nodig, het is 
goedkoper. b Als voedsel, bijv. in de 
Italiaanse keuken. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kijkvragen 
 
1 Inkt in een pen komt niet van de inktvis. 
a Uit welke materialen bestaat de inkt die 
vroeger veel gebruikt werd?  
b Waar wordt tegenwoordig inkt van 
gemaakt? 
 
2 Welke uitspraak is goed? 
A Alle inktvissen zijn octopussen, maar niet 
alle octopussen zijn inktvissen. 
B Alle octopussen zijn inktvissen, maar niet 
alle inktvissen zijn octopussen. 
C Inktvissen en octopussen zijn zoogdieren. 
D Inktwissen en octopussen zijn vissen. 
 

 
 
3 Een inktvis spuit geen echte inkt, maar 
een kleurstof met een slijmmengsel. 
a Wanneer spuit een inktvis inkt? 
b Waarvoor gebruikt de inktvis zijn inkt? 
 
4 Valerio gaat het aquarium in om aan de 
inkt van de inktvis te komen. 
a Wat is de makkelijkste manier om aan 
inktvisinkt te komen? 
b Waar bewaart de inktvis zijn inkt? 
 
5 De ultieme test wordt gedaan door de 
proefkonijnen. 
a Kun je schrijven met inktvisinkt?  
b Waarom wel/niet? 
 
Verdiepingsvragen 
 
6 We gebruiken inktvisinkt niet voor papier. 
a Waarom gebruiken we gewone inkt en 
geen inktvisinkt? 
b Inktvisinkt wordt nog wel voor iets 
anders gebruikt. Waarvoor? 
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