
  

Vroege vogels in de klas 
Dassen 
 

Leeftijd: 13-15 jaar  
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Menno Bentveld gaat op zoek naar 
dassen. Hij komt erachter dat dassen 
nachtdieren zijn die goed kunnen horen 
en ruiken. Bovendien zijn het erg nette 
dieren.   
 
Vakgebied 
Biologie 
 
Kernbegrippen 
Dieren, natuur, dassen, zoogdieren  
 
Kerndoelen 
Mens en natuur, kerndoelen 30 en 31.  
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Vroege Vogels in de klas’. Op Schooltv.nl 
staan nog meer video’s uit dit 
programma, zoals: ‘De otter en de bever’. 
 
Antwoorden 
1a Mensen zijn dagdieren en dassen zijn 
nachtdieren. Dassen zijn erg schuchter. b 
Ze hebben een heel goede neus en oren. c 
Zodat de dassen zijn mensengeur niet 
zullen ruiken. 2 C 3 1) roofdieren 2) 
prooien 3) dassen 4 Aan het reukspoor 
dat ze zelf hebben achtergelaten. 5a 
Burcht. b Ze besteden veel tijd aan het 
onderhoud van hun burcht en doen hun 
behoeftes buiten. 6 komen (meestal) uit 
de baarmoeder, komen uit een ei, delen 
zich op in een tweede cel. 
 

Kijkvragen 
 
1a Noem twee redenen waarom mensen 
meestal geen dassen zien. 
b Hoe merken dassen dat er mensen zijn? 
c Waarom wordt Menno met aarde 
ingesmeerd? 
 
2 Waarom is het zo bijzonder dat dassen 
zulke krachtige kaken hebben?  
A Ze eten helemaal geen vlees  
B Ze stammen af van wolven en beren 
C Ze zijn niet zulke goede jagers 
 

 
 
3 Hoe zijn de krachtige kaken te verklaren? 
Vul de juiste antwoorden in, kies uit: 
Prooien, dassen, roofdieren 
De das volgde vroeger stiekem grote 1)_ _ _ 
die 2) _ _ _ vingen. Na het eten aten de 3)_ _ 
_ de resten hiervan op. 
 
4 Hoe herkennen dassen hun vaste routes 
(de dassenwissels)? 
 
5a Hoe heet de woning van een das?  
b Noem twee voorbeelden waaruit blijkt dat 
dassen nette dieren zijn. 
 
Verdiepingsvraag 
6 Maak de zinnen af die betrekking hebben 
op onderstaande diersoorten.  
Kies uit: delen zich op in een tweede cel, 
komen (meestal) uit de baarmoeder, komen 
uit een ei. 
 
Zoogdieren 1) _ _ _.  
Amfibieën en reptielen 2) _ _ _. 
Bacteriën 3) _ _ _.  
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