
 
 
 
  

Vroege Vogels in de klas 
Mieren  

 
Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
In Nederland leven 71 verschillende mierensoorten. 
Wereldwijd zijn dat wel 15.000 soorten. Mieren zijn 
een belangrijk onderdeel in het ecosysteem. Ze 
ruimen dode insecten op en dienen zelf weer als 
voedsel voor vogels en andere dieren. 
 
Vakgebied 
Biologie: Dieren en hun leefomgeving  
 
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 In Overijssel 
2 Door overbegrazing van de schapen 
3 C. Door wespen 
 
4 De bosslankmier 
5 Het opruimen van dode insecten en voedsel voor 
vogels en andere insecten.  
 
6 Verkenners, voedselverzamelaars, nest-
onderhouders, kinderverzorgsters en soldaten. 
7 A: Wespachtigen  
8 Omdat de kolonie gezamenlijk een hogere 
intelligentie vertoont dan de individuele mier. Door 
samenwerking vormt de kolonie een organisme an 
sich waarbij het individu ondergeschikt is aan de  
overleving van de groep.   

 
Kijkvragen 
 
1 In welke provincie ligt het nationaal park Sallandse 
Heuvelrug?  
 
2 Waardoor zijn de zandverstuivingen op de 
Sallandse Heuvelrug ontstaan? 
 
3 Door wie worden de gaatjes in eikeltjes geboord? 
A. Door mensen 
B. Door mieren 
C. Door wespen 
 

 
 
4 Welke mier kom je tegen in de eikeltjes? 
 
5 Welke twee belangrijke functies hebben mieren? 
 
Verdiepingsvragen 
 
6 Er wordt in de video gesproken over de koningin 
en werksters. De werksters hebben verschillende 
taken binnen de mierenkolonie. Zoek op welke. 
 
7 Tot welke taxonomische groep behoren mieren? 
A Wespachtigen 
B Spinachtigen 
C. Kevers 
 
8 Mieren worden ook wel een ‘superorganisme’ 
genoemd. Leg uit waarom. 
 

© NTR 2019 
 
 
 

http://www.schooltv.nl/
http://www.schooltv.nl/programma/vroege-vogels-in-de-klas/
http://www.schooltv.nl/programma/vroege-vogels-in-de-klas/


 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vroege Vogels in de klas 
Mieren 

 
Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
In Nederland leven 71 verschillende mierensoorten. 
Wereldwijd zijn dat wel 15.000 soorten. Mieren zijn 
een belangrijk onderdeel in het ecosysteem. Ze 
ruimen dode insecten op en dienen zelf weer als 
voedsel voor vogels en andere dieren. 
 
Vakgebied 
Biologie: Dieren en hun leefomgeving 
 
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 ‘mieren’ is te gebruiken als onderwerp 
voor je profielwerkstuk voor het vak biologie. 
 
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: 
Bos en natuurbeheer 
Toegepaste biologie  
 
WO: 
Dierwetenschappen 
Milieukunde  
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