
 
 
 
  

Vroege Vogels in de klas 
Algen  

Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Er zijn bijna 100.000 soorten algen. Sommige zijn 
grote zeewierplanten, anderen zijn zo klein dat ze 
alleen onder de microscoop zichtbaar worden. En 
onder die microscoop blijkt dat er heel wat 
gebeurt in het leven van de alg. 
 
Vakgebied 
Biologie: Planten en Natuurlijke omgeving  
 
Kerndoelen 
Mens en natuur, kerndoelen 29, 30 en 41. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Vroege 
Vogels in de klas’. Op Schooltv.nl staan nog meer 
video’s uit dit programma.  
 
Antwoorden 
 
1 Op de grens tussen Zeeland en België   
2 Kiezelwier 
 
3 Plantachtige / reuzenkelp / micro-algen / 
zonlicht/ water.  
 
4 Vissen en andere kleine zeedieren eten algen. 
Zeezoogdieren (zoals de zeehond) eten vervolgens 
weer deze vissen. De alg staat dus aan de basis 
van de voedselketen.   
5 Drenthe 
6 Fotosynthese  
 
7 Dat hij zich kan verplaatsen als hij teveel licht 
krijgt. 
8 C. Met suikers die hij uitscheidt    
 
Verdiepingsvraag: 
Tussen de 73 tot 87 procent van de zuurstof 
wordt door algen geproduceerd.  

Kijkvragen 
 
1 Waar ligt het Verdronken Land van Saeftinghe? 
2 Hoe heet het wier dat de goudgele gloed op het 
zand geeft? 
 
3 Vul in: Water/ reuzenkelp/ zonlicht/ micro-algen/ 
plantachtige.  
Alg is een verzamelnaam voor verschillende 
……………….. organismen. Er zijn bijna 100.000 
verschillende soorten algen.  Grote zoals de …….…..…. 
en kleine zoals …………… . Wat overeenkomt is dat alle 
algen net als planten ………..…. en …………… nodig 
hebben om te kunnen leven. 
 
4 Leg uit waarom de alg de basis van het leven in zee 
wordt genoemd. 
5 In welke provincie ligt het gebied Dwingelderveld 
waar Milouska op bezoek is?  
6 Hoe noem je het proces waarbij zonlicht en CO2 
worden omgezet in energie en zuurstof? 
 

 
 
7 Hoewel algen tot de plantachtigen worden 
gerekend, vertonen ze een eigenschap die meer op die 
van dieren lijkt. Welke eigenschap? 
 
8 Op welke manier blijft de eencellige alg plakken aan 
het zand? 
A. Met een zuignapje 
B. Met haakjes waarmee hij zich vasthoudt 
C. Met suikers die hij uitscheidt 
 
Verdiepingsvraag 
Algen zijn niet alleen essentieel voor de voedselketen 
in zee. Ze spelen ook een belangrijke rol voor in de 
zuurstofvoorziening op aarde. Zoek op welk 
percentage zuurstof door algen wordt geproduceerd.  
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Vroege Vogels in de klas 
Algen 
 
Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Er zijn bijna 100.000 soorten algen. Sommige zijn 
grote zeewierplanten, anderen zijn zo klein dat ze 
alleen onder de microscoop zichtbaar worden. En 
onder die microscoop blijkt dat er heel wat 
gebeurt in het leven van de alg. 
 
Vakgebied 
Biologie: Planten en Natuurlijke omgeving  
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Vroege 
Vogels in de klas’. Op Schooltv.nl staan nog meer 
video’s uit dit programma.  
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het thema ‘algen’ is te gebruiken als onderwerp 
voor je profielwerkstuk voor de vakken biologie 
en maatschappijleer. 
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij het 
onderwerp uit deze video? Je zou bijvoorbeeld het 
volgende kunnen studeren: 
 
MBO: 
Dieren, planten en voedsel 
Natuur en leefomgeving 
 
HBO: 
Watermanagement 
Life Sciences 
 
WO: 
Biologie 
Aquatische ecologie 
 
 
 

Kijkvragen 
 
1 Waar ligt het Verdronken Land van Saeftinghe? 
2 Hoe heet het wier dat de goudgele gloed op het 
zand geeft? 
 
3 Vul in: Water/ reuzenkelp/ zonlicht/ micro-algen/ 
plantachtige.  
Alg is een verzamelnaam voor verschillende 
……………….. organismen. Er zijn bijna 100.000 
verschillende soorten algen.  Grote zoals de …….…..…. 
en kleine zoals …………… . Wat overeenkomt is dat alle 
algen net als planten ………..…. en …………… nodig 
hebben om te kunnen leven. 
 
4 Leg uit waarom de alg de basis van het leven in zee 
wordt genoemd. 
5 In welke provincie ligt het gebied Dwingelderveld 
waar Milouska op bezoek is?  
6 Hoe noem je het proces waarbij zonlicht en CO2 
worden omgezet in energie en zuurstof? 
 

 
 
7 Hoewel algen tot de plantachtigen worden 
gerekend, vertonen ze een eigenschap die meer op 
die van dieren lijkt. Welke eigenschap? 
 
8 Op welke manier blijft de eencellige alg plakken aan 
het zand? 
A. Met een zuignapje 
B. Met haakjes waarmee hij zich vasthoudt 
C. Met suikers die hij uitscheidt 
 
Verdiepingsvraag 
Algen zijn niet alleen essentieel voor de voedselketen 
in zee. Ze spelen ook een belangrijke rol voor in de 
zuurstofvoorziening op aarde. Zoek op welk 
percentage zuurstof door algen wordt geproduceerd.  
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