
  

Vroege Vogels in de klas 
De kievit 

 
Leeftijd: 13-15 jaar  
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
De kievit is door zijn opmerkelijke kuif, 
spectaculaire buitelingen en zijn 
bijzondere geluid een makkelijk te 
herkennen weidevogel. Op verschillende 
locaties in het land worden kievitskuikens 
geringd, zodat de vogels van een afstand 
afleesbaar zijn. Dat gebeurt op akkers 
waar maatregelen zijn genomen. 
Vogelonderzoekers Jan der Winden en 
Frank Majoor vertellen meer over de 
overleving van kievitkuikens in Nederland. 
 
Vakgebied 
Biologie 
 
Kernbegrippen 
Dieren, natuur, kievit, vogels.  
 
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 grote zilverreiger’. 
 
Antwoorden 
1 C 2a Gemiddeld vier eieren. b Één van de 
vier eieren wordt een volwassen vogel 
wanneer het goed gaat. c Dan wordt maar 
één op de zestien eieren een volwassen 
vogel. 3 De oorzaken zijn: verstedelijking, 
natuurlijke vijanden en intensieve 
landbouw. 4 B 5a Aan de schilfers van de 
eierschaal die zijn achtergebleven in het 
nest. b Één kuiken. 6 Voor het begin van 
de lente. 7 Om in de gaten te houden 
hoeveel kuikens er blijven leven.  

Kijkvragen 
 
1 In welk gebied zit een kievit graag? 
A in het bos 
B in de duinen 
C in weilanden 
D in de stad  
 

 
 
2a Hoeveel eieren legt een kievit gemiddeld 
per keer? 
b Hoeveel jongen worden grootgebracht tot 
volwassen vogels wanneer het goed gaat? 
c Wat gebeurt er wanneer het slecht gaat 
met de kievit? 
 
3 Noem twee oorzaken waarom het slecht 
gaat met de kievit. 
 
4 Welk dier pikt niet de eieren van een 
kievit? 
A de vos 
B de reiger 
C de hermelijn 
D de kraai 
 
5a Hoe kun je zien aan het nest of de 
kuikens zijn uitgekomen? 
b Hoeveel kuikens per nest moeten er 
uitvliegen om de populatie in stand te 
houden? 
 
6 Waar staat het eerste kievitsei van het 
jaar symbool voor? 
 
Verdiepingsvraag 
 
7 Waarom is het belangrijk om de kuikens 
van de kievit te onderzoeken en in de gaten 
te houden? 
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