
De les gaat over biodiversiteit en bespreekt wat ‘soorten’ nou eigenlijk zijn. Deze thema’s worden 
in verband gebracht met de belevingswereld van de leerlingen door te wijzen op biodiversiteit in  
de eigen achtertuin en in de supermarkt. Ook wordt aandacht besteed aan de oorzaken en  
gevolgen van het verdwijnen van soorten, en wat je daar zelf aan kunt doen.

Dr. Martine Maan is bioloog. Ze bestudeert 
onder andere dierlijk gedrag, de evolutie 
van dierlijke signalen, seksuele selectie en 
partnerkeuze, zintuiglijke ecologie en  
soortvorming en biodiversiteit. 

• Bekijk de filmpjes.
• Beslis welke vragen en opdrachten gebruikt worden.
• Kies een werkvorm, bijvoorbeeld in tweetallen/groepjes, wel of niet rapporteren aan de klas,

schriftelijk of huiswerkopdracht.
• Verzin eventueel andere of extra vragen en opdrachten.
• Noot: de facultatieve opdracht over keurmerken kan aanleiding zijn voor discussie over andere

aspecten die met keurmerken worden aangegeven (gezondheid, dierenwelzijn).

De hele les (filmpjes en de vragen/opdrachten tussendoor) kan in een uur worden doorgewerkt, 
maar je kunt er ook meer tijd voor nemen.

Het eerste filmpje gaat over de uiterlijke verschillen tussen soorten en rassen en laat zien dat het 
niet altijd makkelijk is om soorten te onderscheiden. Het filmpje eindigt met de vraag: ‘Wat is nou 
eigenlijk een soort?’. Na het eerste filmpje gaan de leerlingen aan de slag met een serie vragen/ 
opdrachten. De docent kan hier een selectie uit maken, afhankelijk van de beschikbare tijd. 

De antwoorden op de vragen worden gegeven in filmpje 2. In dit filmpje wordt uitgelegd hoe  
biologen aan de hand van genetische verschillen, en het voortplantingsgedrag van de dieren of 
planten in kwestie, vaststellen wat een soort is. Ook wordt kort verwezen naar het fenomeen dat 
ook pre-industriële culturen een soortbegrip hebben - en dat het dus geen uitvinding is van de  
moderne wetenschap. De conclusie is dan ook dat soorten echt bestaan. Het filmpje gaat verder 
met het begrip ‘biodiversiteit’ en legt verbinding met de dagelijkse werkelijkheid (soortenrijkdom 
in de supermarkt) maar ook met de huidige biodiversiteitscrisis. 

Hierna kunnen de leerlingen nadenken over een aantal vragen die te maken hebben met het  
verdwijnen van soorten, en waarom dat eigenlijk een probleem is. Filmpje 3 geeft de antwoorden.
Dit filmpje behandelt enkele oorzaken van het uitsterven van soorten en legt uit waarom biodiver- 
siteit belangrijk is. Het filmpje eindigt met een paar ideeën om zelf iets te doen voor biodiversiteit.



         Inleidend filmpje

Klassikale vragen: 

Soorten kunnen om allerlei redenen verdwijnen. Uitsterven noemen we dat. 
• Welke redenen kun je bedenken? 
• Weet je een voorbeeld van een dier- of plantensoort die (bijna) is uitgestorven? 
• Wat is daar aan de hand?
• Hoe erg is het als soorten uitsterven: waar zijn al die soorten goed voor?  

Wat hebben we eigenlijk aan ‘biodiversiteit’?

         Inleidend filmpje

Klassikale vragen: 
• Wat is eigenlijk een ‘soort’? Kun je een handige definitie bedenken?  

(Noot: filmpje 2 geeft als antwoord: ‘soorten zijn genetisch verschillend en kruisen niet  
onderling. Dat zijn twee belangrijke definities - en voor de meeste organismen werken ze prima. 
Maar er zijn nog veel meer soortdefinities, voor de moeilijke gevallen. Zoals bacteriën, of  
organismen die regelmatig hybridiseren maar toch verschillend genoeg blijven om apart te 
worden geclassificeerd.)

• Waarom zijn honden en katten verschillende soorten, maar labradors en pekinezen niet? 
• Is het onderscheid tussen verschillende soorten wel ‘echt’? Of zijn ‘soorten’ alleen maar  

etiketten, die door mensen zijn opgeplakt om dieren en planten te sorteren, in het museum  
en in de dierentuin?

• Hoeveel soorten zijn er eigenlijk op de wereld? 

Opdrachten: 
• Ga naar buiten en zoek net zo lang totdat je x (3-5?) soorten dieren hebt gespot, en zoek uit hoe 

ze heten (als je dat niet uit je hoofd weet, evt. apps/internet gebruiken?).
• Bedenk zelf een soortnaam (beelden van bestaande soort en beschrijving van gedrag/habitat).  

Aan het eind de oplossing (docent vertelt echte naam). Of: iedereen krijgt een andere soort te 
benoemen en de rest van de klas moet aan de hand van de naam raden welke het is?

• Noot: deze opdrachten kunnen ook als huiswerkopdracht worden meegegeven. 

± 45 minuten

± 15 minuten



± 60 minuten 
(optioneel)

         Afsluitend filmpje

Optionele opdracht:
• Eventueel kan hier een opdracht aan worden verbonden, waarin de leerlingen

in de supermarkt (of in het eigen keukenkastje) op zoek gaan naar keurmerken die te maken
hebben met natuurbehoud. Zoals keurmerken voor biologische landbouw (minder gif ),
dolfijnvriendelijke visvangst (op tonijnblikjes) of het MSC keurmerk (marine stewardship council
voor duurzame vis).

• Een ander idee, afhankelijk van het seizoen, is om de leerlingen vogelvoer te laten ophangen in
de (school)tuin en vervolgens te laten scoren welke soorten erop af komen (vetbollen: mezen;
voedertafel: van alles; hele pinda’s: mezen en spechten). In het voorjaar kun je nestkasten ophangen.
Elke vogelsoort heeft zijn eigen wensen; op internet kun je opzoeken welke kast geschikt is voor
welke soort (bijvoorbeeld https://www.vogelbescherming.nl/tuinvogel/nestkasten).
Je kunt ook zelf nestkasten maken (instructies op dezelfde website).

         Extra filmpje: evolutie

Klassikale vragen:
Evolutie is het onvermijdelijke resultaat van drie factoren: variatie, overerving en selectie. 
Denk je dat de dieren en planten in jouw eigen omgeving aan het evolueren zijn? 
Welke factoren in de omgeving beïnvloeden dat proces? Denk bijvoorbeeld aan weersomstandig-
heden en voedselaanbod. Welke eigenschappen denk je dat er zouden kunnen veranderen?
(Antwoord: ja, evolutie gebeurt ook hier en nu. Je kunt je bijvoorbeeld voorstellen dat klimaat-
verandering ervoor zorgt dat trekvogels eerder of later moeten vertrekken naar Afrika. Een ander 
voorbeeld zijn ziekteverwekkers (zoals virussen en bacteriën) die voortdurend veranderen om de 
afweer van hun gastheer te doorbreken. Omdat bacteriën zich razendsnel aanpassen, 
moeten we steeds nieuwe antibiotica ontwikkelen.)
Evolueer jij zelf ook? 
(Antwoord: ja en nee. Evolutie gaat over veranderingen van generatie op generatie. 
Een individu kan dus niet evolueren. Maar ‘de mens’ als soort evolueert wel.)
Welke menselijke eigenschappen zouden er over duizenden jaren anders uit kunnen zien?
(Antwoord: hier kun je van alles verzinnen; zoek bijvoorbeeld op internet naar het verhaal van 
onze verstandskiezen.)
Is evolutie de enige manier waarop organismen kunnen veranderen?
(Antwoord: nee. Een andere manier is door ‘plasticiteit’. Dat zijn veranderingen die tijdens het 
leven van een individu optreden. In tegenstelling tot evolutionaire veranderingen, z
ijn plastische veranderingen niet afhankelijk van mutaties in het DNA. 
Ze worden rechtstreeks veroorzaakt door invloeden van de omgeving op een individueel 
organisme. Dat gaat dus veel sneller dan evolutie, waarbij veranderingen optreden tussen 
opeenvolgende generaties. Een voorbeeld van plasticiteit is dat je huid verkleurt als je lang in 
de zon zit.)
Kun je nog meer voorbeelden bedenken van plastische veranderingen?
(Antwoord: je lichaam verandert door veel te sporten of veel te eten; 
veel planten en dieren zien er in de winter anders uit dan in de zomer; enzovoort.)
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•

•

•
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•

Klassikale vragen:
Evolutie is het onvermijdelijke resultaat van drie factoren: variatie, overerving en selectie. 
Denk je dat de dieren en planten in jouw eigen omgeving aan het evolueren zijn? 
Welke factoren in de omgeving beïnvloeden dat proces? Denk bijvoorbeeld aan weersomstandig-
heden en voedselaanbod. Welke eigenschappen denk je dat er zouden kunnen veranderen?
(Antwoord: ja, evolutie gebeurt ook hier en nu. Je kunt je bijvoorbeeld voorstellen dat klimaat-
verandering ervoor zorgt dat trekvogels eerder of later moeten vertrekken naar Afrika. Een ander 
voorbeeld zijn ziekteverwekkers (zoals virussen en bacteriën) die voortdurend veranderen om de 
afweer van hun gastheer te doorbreken. Omdat bacteriën zich razendsnel aanpassen, 
moeten we steeds nieuwe antibiotica ontwikkelen.)
Evolueer jij zelf ook? 
(Antwoord: ja en nee. Evolutie gaat over veranderingen van generatie op generatie. 
Een individu kan dus niet evolueren. Maar ‘de mens’ als soort evolueert wel.)
Welke menselijke eigenschappen zouden er over duizenden jaren anders uit kunnen zien?
(Antwoord: hier kun je van alles verzinnen; zoek bijvoorbeeld op internet naar het verhaal van 
onze verstandskiezen.)
Is evolutie de enige manier waarop organismen kunnen veranderen?
(Antwoord: nee. Een andere manier is door ‘plasticiteit’. Dat zijn veranderingen die tijdens het 
leven van een individu optreden. In tegenstelling tot evolutionaire veranderingen, z
ijn plastische veranderingen niet afhankelijk van mutaties in het DNA. 
Ze worden rechtstreeks veroorzaakt door invloeden van de omgeving op een individueel 
organisme. Dat gaat dus veel sneller dan evolutie, waarbij veranderingen optreden tussen 
opeenvolgende generaties. Een voorbeeld van plasticiteit is dat je huid verkleurt als je lang in 
de zon zit.)
Kun je nog meer voorbeelden bedenken van plastische veranderingen?
(Antwoord: je lichaam verandert door veel te sporten of veel te eten; 
veel planten en dieren zien er in de winter anders uit dan in de zomer; enzovoort.)



• Wikipedia over soortdefinities
• Cahier Biodiversiteit van BWM (2012),  

ISBN/EAN 978-90-73196-68-1
Filmpje over wat evolutie is (in het engels)
DWDD college van Freek Vonk over evolutie

 

Filmpjes van SchoolTV:
•

 

Biodiversiteit en soorten
• De Rode Lijst (min. 13:20 - 25:30) 

Klik!

Soortvorming
Er zijn enkele miljoenen soorten op aarde. Hoe ontstaan soorten? Waar komen al die soorten
vandaan? Dat is een lastig probleem om te onderzoeken, omdat het ontstaan van nieuwe soorten 
een heel langzaam proces is. Het kan wel duizenden of miljoenen jaren duren voordat een groep 
organismen zo veranderd is dat we ze als aparte soort beschouwen. Toch weten biologen inmiddels 
best veel over hoe die verschillen onstaan.
Vroeger dachten we dat nieuwe soorten alleen kunnen ontstaan wanneer groepen organismen
van elkaar gescheiden raken, bijvoorbeeld omdat ze aan weerszijden van een bergketen leven, of
op verschillende continenten. Na verloop van tijd ontstaan er dan vanzelf verschillen, die uiteindelijk 
zo groot worden dat we van aparte soorten spreken. Maar inmiddels weten we dat het ook anders kan. 
Organismen kunnen van elkaar gaan verschillen omdat ze op verschillende manieren gebruik maken 
van hun omgeving. Veel vlinders, bijvoorbeeld, leggen hun eitjes op maar één soort plant. 
De rupsen kunnen alleen op die ene plant goed groeien: ze zijn er helemaal op aangepast. 
Dergelijke aanpassingen kunnen het begin zijn van een nieuwe soort – 
en dat gaat veel sneller dan biologen vroeger dachten.

Natuurbehoud
In het derde filmpje gaat het over het belang van natuurbehoud, en wat je daar zelf aan kunt doen 
door sommige dingen wel of niet te eten. Om je daarbij te helpen, zijn er allemaal ‘keurmerken’ 
bedacht die aangeven hoe een product geproduceerd of geoogst is. 

Opdracht: 
Ga in de supermarkt (of in het eigen keukenkastje) op zoek naar keurmerken die te maken hebben 
met natuurbehoud. Zoals keurmerken voor biologische landbouw (minder gif),
dolfijnvriendelijke visvangst (op tonijnblikjes) of het MSC keurmerk (marine stewardship council
voor duurzame vis). Probeer er achter te komen wat deze keurmerken doen om de biodiversiteit
te behouden. Presenteer de resultaten in de klas.
(Noot: Deze opdracht kan aanleiding zijn voor discussie over andere aspecten die met keurmerken 
worden aangegeven (gezondheid, dierenwelzijn).)

•
•

http://en.biodiversiteit.nl/search_html?query=cahier
https://nl.wikipedia.org/wiki/Soort
https://youtu.be/GhHOjC4oxh8
http://www.npo.nl/dwdd-university-presenteert-evolutie-door-freek-vonk/09-12-2016/VARA_101381430
http://www.schooltv.nl/video/biodiversiteit-heel-veel-verschillende-dieren/
http://www.schooltv.nl/video/nieuws-uit-de-natuur-de-rode-lijst/


Kerndoel 39 

“De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.”

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.”

Houding

• Willen weten
• Kritisch zijn
• Willen begrijpen
• Willen bereiken (natuurbehoud)
• Willen delen (informatie, ideeën)
 
Vaardigheden

• Communicatievaardigheden 
De leerlingen moeten antwoorden op vragen formuleren en deze delen met de klas. 
Over sommige vragen kan ook een debat in de klas worden gehouden.

• Samenwerken 
De leerlingen moeten in tweetallen of in kleine groepjes vragen beantwoorden of 
kleine opdrachten verrichten.

• Onderzoeksvaardigheden 
- Waarnemen (soorten spotten) 
- Bronnen raadplegen (soorten op naam brengen) 
- Waarderen en oordelen (beslissen of iets een soort is, definitie bedenken en die van 
anderen waarderen).

• Denkwijzen 
- Denken in continuïteit en verandering (menselijk handelen beïnvloedt voortbestaan 
van soorten in de toekomst) 
- Systeem denken (ordening van het leven op aarde) 
- Patronen herkennen en ordenen (wanneer is iets een soort) 
- Denken in schaalniveaus (van vogels in achtertuin tot uitsterven van soorten) 
- Denken in kringlopen (ecosysteem)

Kennis  

De leerlingen moeten nadenken over de volgende begrippen:
• soort
• erfelijke verwantschap; stamboom
• biodiversiteit
• afhankelijkheid van soorten in een levensgemeenschap
• uitsterven en natuurbehoud
• effect van eigen handelen.

De leerlingen leren wat een ‘soort’ nou eigenlijk is; daardoor maken ze kennis met de 
wetenschappelijke methode (waarnemen en vragen stellen); leren begrijpen wat  
biodiversiteit is en waarom het belangrijk is; en zien het verband tussen wereld- 
problematiek (biodiversiteitscrisis) en de eigen omgeving (supermarkt/achtertuin).

Hoe past deze les binnen het curriculum?


