
 
 
 
 

Vroege Vogels in de klas 
Roofvogels in Nederland  
 
Leeftijd: 13-15 jaar 

Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
In Nederland leven zo’n twaalf soorten roofvogels, 
zoals de buizerd, de wespendief en de havik. Veel van 
die soorten hebben het niet makkelijk. Het is nog niet 
helemaal duidelijk waarom het aantal roofvogels 
afneemt.  
 
Vakgebied 
Biologie: Dieren & natuurlijke omgeving  
 
Kerndoelen 

Mens en natuur, kerndoelen 30 en 40. 
Kerndoel 30: De leerling leert dat mensen, dieren en 
planten in wisselwerking staan met elkaar en hun 
omgeving (milieu), en dat technologische en 
natuurwetenschappelijke toepassingen de duurzame 
kwaliteit daarvan zowel positief als negatief kunnen 
beïnvloeden. 
Kerndoel 40: De leerlingen leren in de eigen 
omgeving veel voorkomende planten en dieren 
onderscheiden en benoemen en leren hoe ze 
functioneren in 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. 
 
Antwoorden 
 
1 Een horst 
2 Muizen / mollen/ konijnen / kikkers/ kleine vogels  
3 Het aantal eieren, het aantal jongen, de 
(hoeveelheid) prooien  
4 De havik, sperwer en torenvalk 
5 De Torenvalk  
6 Boommarters en veranderend voedselaanbod  
7 Larven uit de wespenraat  
8 Omdat ze te weinig voedsel kunnen vinden  

 
Kijkvragen 
 
 
1 Wat is een andere naam voor een roofvogelnest? 
 
2 Wat staat er op het menu van een buizerd?  
Muizen/ bessen / mollen/ konijnen/ rupsen / 
kikkers/ kleine vogels / brood  
 
3 Noem twee zaken waaraan de onderzoeker kan 
zien hoe het gesteld is met de roofvogels op het 
nest.  
 
4 Met welke drie roofvogelsoorten gaat het niet 
goed in Nederland?  
A. Buizerd 
B. Havik  
C. Sperwer  
D. Torenvalk  
 

 
 
5 Welke roofvogels staat er zelfs op de rode lijst met 
bedreigde vogelsoorten? 
 
6 Noem twee vermoedelijke redenen waarom de 
roofvogelpopulaties afnemen.  
 
7 Wat eet de wespendief? 
 
8 Waarom eten haviken steeds vaker andere 
roofvogeljongen?  
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Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het thema ‘roofvogels in Nederland’ is te gebruiken 
als onderwerp voor je profielwerkstuk voor de vakken 
biologie en aardrijkskunde. 
 
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: 
Milieukunde  
Management van de leefomgeving 
 
WO: 
Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning 
Future Planet Studies  
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