
 
 
 
 

Vroege Vogels in de klas 
Zeehonden in de Waddenzee  
 
Leeftijd: 13-15 jaar 

Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Zeehonden zijn zoogdieren die je tegen kunt komen 
langs de hele Nederlandse kust, maar vooral in het 
Waddengebied. Het zijn echte roofdieren. Er 
zwemmen gewone zeehonden en grijze zeehonden. 
Milouska gaat langs in ecomare waar zeehonden 
worden opgevangen.  
 
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 Robben, scherpe, gestroomlijnde, vissen, kust, 
Waddenzee 
2 Gewone zeehonden en grijze zeehonden 
3 Snuit  
4 A & C  
5 Ecomare 
6 Een huiler  
7 Omdat mensen erbij blijven en de moeder niet de 
kans krijgt om terug naar haar jong te gaan  

 
Kijkvragen 
 
1 Vul in, kies uit: Waddenzee, kust, robben, scherpe, 
gestroomlijnde, vissen.  
Zeehonden, of …………….. , hebben ……….. tanden en 
………………….. lichamen, wat ideaal is voor het jagen 
op ……………. . Je vindt ze langs de gehele 
Nederlandse ………., maar vooral in de ………………….. .  
 
2 Welke twee zeehondensoorten zwemmen er in de 
Waddenzee?  
 
3 De grijze zeehond heeft een langere ……. dan de 
gewone zeehond.  
A. Staart 
B. Nek 
C. Snuit 
 

 
 
4 Waardoor ging het halverwege de vorige eeuw 
niet goed met de zeehond? 
A. Er werd veel op ze gejaagd 
B. Er was te weinig vis in de zee  
C. de zee was erg vervuild  
D. Er was een zeehondenziekte  
 
5 Hoe heet de zeehondenopvang op Texel? 
 
6 Hoe wordt een zeehondenjong genoemd dat z’n 
moeder kwijt is?  
A. Een jankerd 
B. Een huiler 
C. Een pieper 
D. Een klager  
 
7 Waardoor komen zeehondenjongen soms onnodig 
bij ecomare terecht? 
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Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het thema ‘Zeehonden in de Waddenzee’ 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  
Future Planet Studies  
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