
 
 
 
 

Vroege Vogels in de klas 
Terschelling, het middelste 
Waddeneiland 

 
Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Terschelling heeft zo’n 5000 vaste bewoners, maar in 
het hoogseizoen wordt dat aantal het tienvoudige als 
de vele toeristen het eiland bezoeken. De wind en de 
zee zorgen ervoor dat het duinlandschap hier 
constant verandert. En die levende duinen trekken 
ook nieuwe vogels aan.  
 
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 De oudste nog werkende vuurtoren van Nederland 
2 A & B  
3 B: De oeverzwaluw 
4 Vogels en platvissen 
5 A: De bot is wit aan de onderkant  
6 Hij plaatst hekken om de nesten  
7 Omdat driekwart van de grutto’s in Nederland 
broedt 

 
Kijkvragen 
 
1 Wat is de Brandaris? 
 
2 De kust van Terschelling bestaat tegenwoordig uit een 
dubbele duinenrij. Waarom?  
(meerdere antwoorden mogelijk). 
A. De zee kan er dan minder makkelijk doorheen breken 
B. Het landschap wordt veelzijdiger  
C. De duinen blijven daardoor beter op hun plek 
 
3 Welke vogels komen er af op de steile zandwanden af? 
A. Meeuwen 
B. De oeverzwaluw 

C. De scholekster  
 
4 Door welke dieren wordt de borstelworm gegeten? 

 
5 Hoe zie je het verschil tussen een bot en een schol? 
A. De bot is wit aan de onderkant 
B. De schol is wit aan de onderkant 
C. De schol is kleiner dan de bot 
 
6 Op welke manier beschermt de boer de nesten van 
weidevogels? 
 

 
 
7 Waarom heeft Nederland volgens de boer een 
verantwoordelijkheid naar het welzijn van de grutto? 
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Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het thema ‘dieren op de Waddeneilanden’ 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: 
Biologie 
Bos- en natuurbeheer  
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