
 

Vroege Vogels in de klas 
De dwergmuis  
 
Leeftijd: 13-15 jaar   
Niveau:  VO onderbouw  
 
Samengevat 
Dwergmuizen zijn volgens boswachter 
Berco de allerleukste muizen die er 
bestaan. Ze zijn klein, zoals de naam al 
aangeeft, en ze hebben een flexibele 
staart waarmee ze kunnen klimmen in 
het riet. Ze maken nestjes van bladeren 
die ze tot een bolletje vormen. Niet alleen 
om jongen in te krijgen, maar ook om in te 
slapen. Dat is noodzakelijk, omdat ze 
anders nat worden tijdens hun slaap, wat 
fataal kan zijn voor de kleine 
knaagdiertjes.   
 
Vakgebied 
Biologie 
 
Kernbegrippen 
Muis, knaagdier, beeklandschap, 
nestbouw  
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de kerndoelen: 
- 31 – Het milieu 
- 32 – Processen in de natuur 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie van 
‘Vroege Vogels in de klas’. Op Schooltv.nl 
vind je meer video’s over kleine 
knaagdieren, zoals: ‘Een rattenfamilie’.  
 
Antwoorden 
1 Juist zijn: B, D en E. 2 C 3a Ze maken een 
nest om jongen in te krijgen en een nest 
om in te slapen. b Als ze nat worden, dan 
worden ze koud en kunnen ze zelfs 
overlijden. 4 bladeren – bolletje – 
vrouwtje – 6 – 15 – vader  5 Eigen 
antwoord, denk aan: leefgebied, grootte, 
nestgedrag, voedsel, uiterlijke 
kenmerken, etc. 
 
 

 
 
 
 
 

Kijkvragen 
 
1 Presentatrice Milouska Meulens is op zoek 
naar een bijzonder diertje, de dwergmuis. 
Wat is er waar over de dwergmuis?  
A Het is de zeldzaamste muizensoort in 
Nederland. 
B Het is het kleinste knaagdier van 
Nederland. 
C Het is de enige muis die kan klimmen.  
D Het is het enige zoogdier met een 
grijpstaart.  
E Het is één van de weinige muizen die 
bijna niet op de grond komt. 
 
2 Waar leeft de dwergmuis?  
A In duinlandschappen 
B In boslandschappen 
C In beeklandschappen 
 
3 Dwergmuizen maken verschillende 
soorten nesten. 
a Welke twee soorten nesten maken ze? 
b Waarom is het belangrijk dat de 
dwergmuis op een droge plek kan slapen? 
 
4 Wat heb je geleerd over het nestgedrag 
van de dwergmuis? Vul de ontbrekende 
woorden in.  
Kies uit: bolletje – vader – 6 – 15 – bladeren 
– vrouwtje. 
 
Een nestje bestaat uit gevlochten …… waar 
de dwergmuis een …… van maakt. Als het 
nestje klaar is, kan het …… gaan werpen; 
kinderen krijgen. Per keer komen er 
ongeveer ……. jongen. De jonge muisjes 
blijven niet lang in het nest, na …… dagen 
verlaten ze hun nest en trekken ze de 
wijde wereld in. De …… bemoeit zich niet 
met de opvoeding, die leeft alleen. 

 
Verdiepingsvraag 
 
5 De dwergmuis is een andere soort dan de 
huismuis, die wel eens in huizen 
rondscharrelt. Zoek informatie op over 
beide soorten en geef 5 overeenkomsten 
tussen de muizen en 5 verschillen. 
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