
 
 
 
 

Vroege Vogels in de klas 
Sprinkhanen  

 
Leeftijd: 13-15 jaar 

Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Sprinkhanen zijn insecten. Wereldwijd zijn er wel 
25.000 soorten sprinkhanen. Je kunt ze verdelen in 
veldsprinkhanen en sabelsprinkhanen. Bioloog Roy 
Kleukers herkent de geluiden van de vijftig 
verschillende soorten in Nederland op het oor. 
 
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 Sabelsprinkhanen hebben langere sprieten 
2 B. Goed luisteren 
3 De blauwvleugelsprinkhaan 
4 Om de hoge geluiden van sommige sprinkhanen op 
te vangen  
5 B. Een sabelsprinkhaan 
6 Dijen / vleugels / vleugels / communiceren 
7 A. Open stukken met zand & 
B. Grazige stukken  
 

 
Kijkvragen 
 
 
1 Hoe herken je het verschil tussen een veldsprinkhaan 
en een sabelsprinkhaan?  
 
2 Wat is de beste manier om sprinkhanen te vinden? 
A. Goed kijken 
B. Goed luisteren 
C. Goed ruiken 
 
3 Welke zeldzame sprinkhaan vangen Milouska en 
Roy? 
 

 
 
4 Waarom gebruikt Roy een batdetector? 
 
5 Wat voor type sprinkhaan is het zuidelijke 
spitskopje? 
A. Een veldsprinkhaan 
B. Een sabelsprinkhaan 
 
6 Vul in: 
Het typische geluid dat sprinkhanen maken doen ze 
door hun geribbelde ………… langs hun …………….. te 
wrijven of door met hun ……………… langs elkaar te 
wrijven. Ze doen dit om met elkaar te ……………………. .  
 
7 Welke twee kenmerken van het landschap trekken 
veldsprinkhanen aan? 
A. Open stukken met zand  
B. Grazige stukken  
C. Beschutte struiken   
D. Bosgebied  
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Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het thema ‘sprinkhanen’ 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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