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THEMA
Ontdek verschillende manieren van voortplanting bij 
dieren en de zorg voor de jongen. 

BEHANDELDE CONCEPTEN
Verschillen tussen de mannetjes en de vrouwtjes, 
verschillen tussen de jongen en de volwassenen, 
de zorg voor de jongen, nestblijvers en nestvlieder, 

Deze handleiding bij een zelfstandige bezoek: thema ‘Voortplanting 
bij dieren’ wordt aangeboden aan leerkrachten van de basisschool 
die zelf hun leerlingen willen rondleiden doorheen de museumzalen. 
Deze handleiding bevat een plan van de zalen, een selectie 
van soorten die geobserveerd kunnen worden om de theorie 
te ondersteunen en foto’s en illustraties om uit te printen en te 
gebruiken tijdens het bezoek.

INLEIDING 

inwendige (interne) of uitwendige (externe) bevruchting, 
tweeslachtigheid, levendbarend (vivipaar), eierleggend 
(ovipaar), eierlevendbarend (ovovivipaar).

MATERIAAL
De bijlagen in dit dossier bevatten illustraties die jullie 
kunnen gebruiken, zowel tijdens uw bezoek als in de klas. 
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EEN GOEDE VOORBEREIDING IN DE KLAS, 
DE SLEUTEL TOT EEN GESLAAGD BEZOEK

 MIJN FAMILIE EN IK  

Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Hoe ben ik ter wereld 
gekomen? Hoe groeide ik in mama haar buik?
Om de specifieke woordenschat te introduceren en 
om de leerlingen te laten wennen aan de verschillende 
werkvormen tijdens het bezoek is het aangeraden de 
eerste stop klassikaal te overlopen. 

Materiaal 
• STOP 0: Wij, de mens p. 8 

 KNUTSELEN 

VOOR DE ALLERKLEINSTEN 
Tijdens het bezoek kan je de leerlingen de dieren laten 
zoeken en observeren. Wat is er beter dan een verrekijker 
om in de huid van een ontdekkingsreiziger te kruipen en 
hen zo op deze speurtocht te begeleiden? 

Materiaal
Sjabloon verrekijker p. 36
• 2 wc-rolletjes
• kleurpotloden
• schaar en lijm

Kleur het sjabloon in, knip het uit en plak het rond twee 
wc-rolletjes zodat je een verrekijker hebt!
Voorbeeld p. 7. 

 TIP 

Er bestaat een gelijkaardige thematische handleiding 
over ‘babydieren’ voor het kleuteronderwijs. Het kan je 
helpen als inspiratie of bij het vervolledigen van dit thema.  



NATURALSCIENCES.BE   •   2022   •   DE VOORTPLANTING BIJ DIEREN - HANDLEIDING - NIVEAU LAGERE SCHOOL     6

PLAN VAN DE ZALEN
Dit parcours laat je toe de leerlingen mee te nemen 
op een ontdekkingstocht langsheen de zalen ‘250 jaar 
Natuurwetenschappen’ en ‘BiodiverCity’. De stops 1 tot 10 
in dit dossier zijn weergegeven op onderstaand grondplan. 
Aan jou om de dieren te selecteren volgens het niveau, de 
interesse van de leerlingen in je klas en de gewenste duur 
van de rondleiding. 
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Een vijftiental dieren uit het museum werden voor deze 
zelfstandige rondleiding geselecteerd en uitgelicht. Hieruit kan 
je zelf dieren selecteren om een aangepaste rondleiding voor je 
klas te geven.

PARCOURS 

MATERIAAL DAT WORDT AANGEBODEN 
IN DE BIJLAGEN VAN DIT DOSSIER  

De verhaalpuzzel
Deze puzzel kan worden gebruikt om de nieuwsgierigheid 
van de leerlingen te wekken in de klas en als illustratie 
tijdens het bezoek. p. 23-31

De fotodetails
Zoek met je verrekijker de details die je op de foto ziet! 
Kan jij ze allemaal vinden?  p. 32

Foto’s en illustraties 
Deze illustraties tonen enkele extra dieren. p. 33-35

Om je leerlingen vertrouwd te maken met de woorden-
schat en het materiaal dat tijdens het bezoek wordt 
gebruikt, is het warm aanbevolen dat zij vóór het bezoek 
aan het museum  STOP 0  “Wij, de mensen” in de klas 
ontdekken.

 STOPS 1 TOT EN MET  7  behandelen de fundamentele 
thema’s in verband met de voortplanting; levendbarend 
(vivipaar), eierleggend (ovipaar), nestblijver en 
nestvlieder, inwendige en uitwendige bevruchting, enz. 
Zij zijn toegankelijk voor alle leerlingen van de lagere 
school.

 DE STOPPLAATSEN 8 TOT 10  gaan een stap verder 
en behandelen iets complexere onderwerpen zoals 
tweeslachtigheid (hermafroditisme) en eierlevendbarend 
(ovovivipaar). Ze zijn bedoeld voor leerlingen die bijzonder 
leergierig zijn. 

Neem je verrekijker! Ontdek het 
met je eigen ogen!

Moedig je leerlingen aan om zelf op 
onderzoek te gaan door de dieren te zoeken en 

te observeren. Hoe kunnen ze dit doen?
 We helpen je even op weg! Aan het begin van elke 

bladzijde staan aanwijzingen, vragen en foto’s.  

Terwijl de jongste leerlingen hun verrekijker 
kunnen gebruiken, kunnen de oudere 

leerlingen gewoon hun ogen 
het werk laten doen. 



NATURALSCIENCES.BE   •   2022   •  DE VOORTPLANTING BIJ DIEREN - HANDLEIDING - NIVEAU LAGERE SCHOOL     8

WIJ, DE MENS
Thema
Voortplanting: Waar komen baby’s vandaan? 

Woordenschat 
Navelstreng / eicel / zaadcel / paren / inwendige 
bevruchting / baarmoeder / levendbarend (vivipaar) / 
zoogdieren / tepel / borstvoeding / tweeling

Materiaal
¿ Puzzelverhaal van een baby in de buik van mama

Voortplanting
Vóór je geboren werd, was je een piepkleine baby in de 
buik van je mama. Je hebt negen maanden in mama’s 
buik gezeten. Je had het er lekker warm, zat er veilig 
en kreeg genoeg te eten. Je was namelijk met een 
buisje - de navelstreng - verbonden met je mama. Het 
was dus je mama die jou alles gaf wat je nodig had om 
goed te groeien (voedingsstoffen, zuurstof, enz.). Ook 
afvalstoffen geeft de baby langs de navelstreng terug aan 
zijn moeder. 

Om een baby te maken is er een eitje nodig bij mama, 
de eicel, en een zaadje van papa, de zaadcel. Als na het 
paren de zaadcel naar de eicel zwemt en ermee versmelt, 
noemen we dat de bevruchting, dan kan de baby groeien 
in de baarmoeder van de mama. Dat het eitje en het 
zaadje in het lichaam van mama elkaar tegen komen, 
wordt inwendige bevruchting genoemd. 

Alle dieren die, net als jij, in de buik van hun mama 
groeien, noemen we levendbarende (vivipare) dieren. 
Zij hebben ook allemaal melk gedronken van de tepels 
van hun mama. Ze zijn met andere woorden ‘gezoogd’. 
Daarom behoren die dieren tot de groep van zoogdieren.

Zorg voor de jongen
Als een baby eenmaal uit de baarmoeder is, kan hij niet 
voor zichzelf zorgen. Zijn ouders moeten er voor zorgen. 
De mama kan de baby melk geven door de baby aan 
de tepel van haar borst te laten drinken, dat noemen 
we borstvoeding. Een fl esje melk geven, gemaakt met 
poeder uit de winkel, kan natuurlijk ook. Meestal is er 
maar één baby tegelijk aan het groeien in de buik, maar 
soms zijn het er twee (tweelingen) of meer (drielingen, 
vierlingen ...).

STOP 0
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DE OLIFANT
Thema 
Waar komt het kalfje van een olifant vandaan?                           

Woordenschat 
Koe / stier / zaadcel / eicel / inwendige bevruchting / 
baarmoeder / draagtijd / kalf / levendbarend (vivipaar) / 
zoogdier / tepels / zogen 

Materiaal
 ¿ Verhaalpuzzel van een olifant 

Voortplanting   
Een familie olifanten bestaat uit een koe (de vrouwtjes-
olifant), een stier (de mannetjesolifant) en een kalf (de 
babyolifant).
Om babyolifantjes geboren te laten worden, moet er 
een koe en een stier zijn. De stier brengt bij het paren 
een zaadcel in het vrouwtje. Als een van deze zaadcellen 
tot bij de eicel van de koe komt en deze bevrucht, kan 
het kalfje ontwikkelen in de baarmoeder van de koe. De 
bevruchting is dus inwendig. De draagtijd is erg lang, na 
ongeveer 22 maanden, zal een kalf geboren worden.  Het 
is de langste draagtijd van alle landzoogdieren. 

Net als de mens, is de olifant levendbarend. Dit is ook het 
geval voor de meeste dieren die een skelet en een vacht 
hebben: de zoogdieren. Deze dieren hebben ook tepels 
waarmee hun jongen melk kunnen zogen.

STOP 1

Verzorging van jongen  
Enkele uren na zijn geboorte kan het olifantenkalfje al 
rechtstaan. En amper enkele dagen later stapt het mee 
met zijn moeder. Net als alle olifanten heeft het kalfje een 
slurf als neus. Het kalfje drinkt met zijn mond melk aan de 
tepels bij zijn moeder tot het twee jaar oud is. Maar het 
eet ook al op erg jonge leeftijd planten. Hij wordt goed 
verwend: alle vrouwtjesolifanten zorgen voor hem. Later 
trekt hij op met andere jonge olifanten, en de hele kudde 
houdt hem goed in de gaten. Als één van de kleintjes 
wordt bedreigd (bijvoorbeeld door de krokodil in de 
verhaalpuzzel), snelt de hele kudde hem te hulp.
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DE GORILLA, DE KEVERS 
EN DE VLINDERS
Thema 
Verschil man-vrouw + verschil jong dier-volwassen dier.          

Woordenschat 
Zilverrug / draagtijd / baarmoeder / zogen / gorillajong / 
insecten / zachte schaal / eierleggend / rups / metamorfose 

Materiaal
 ¿ Verhaalpuzzel van de gorilla 
 ¿ Verhaalpuzzel van de vlinder 

Neem je verrekijker! 

Ontdek het met je eigen ogen! 

Om jongen te krijgen, heb je een 

mannetje en een vrouwtje nodig. 

Bij sommige soorten lijken ze erg  

goed op elkaar, bij andere zijn  

ze erg verschillend ... 

Zoek de dieren in deze zaal  

waarbij de mannetjes en de vrouw- 

tjes erg verschillend zijn. Gebruik 

je verrekijker/ogen om 

erachter te komen! 

Voortplanting
Gorilla: Kijk goed naar dit gorillakoppel: welke verschillen 
zie je tussen hen? De ene is veel groter dan de andere! 
Mannetjesgorilla’s kunnen wel twee keer zo groot zijn als 
vrouwtjesgorilla’s. Het sterkste mannetje van de groep 
heeft een grijze rug, we noemen hem de “zilverrug”. Het 
vrouwtje krijgt slechts één jong per keer, na een draagtijd 
van negen maanden in de baarmoeder.

Kevers en vlinders: kijk naar deze insecten, hoe planten 
ze zich voort? Ze paren, de zaadcel van het mannetje 
versmelt met het eitje van het vrouwtje, het is dus een 
inwendige bevruchting. Nadien legt het vrouwtje eieren 
met een zachte schaal, we noemen dat eierleggend 
(ovipaar). Bij sommige insecten zijn het mannetje en 
het vrouwtje heel verschillend van uiterlijk (sommige 
vlinders of glimwormen), bij andere soorten kan je het 
verschil nauwelijks zien (lieveheersbeestjes, meikevers 
of vliegen).

STOP 2A

Verzorging van jongen
Gorilla: Het is een zorgzame moeder. Ze zoogt het 
gorillajong drie of vier jaar lang. Ze wast en beschermt 
hem, en slaapt bij hem. In het begin blijft het jong zich de 
hele tijd aan haar vastklampen, op haar rug of haar buik. 
Gaandeweg laat hij haar steeds vaker los om telkens iets 
verder en iets langer op ontdekking te gaan. Zijn moeder 
toont hem de blaadjes, wortels en insecten die hij kan 
opeten, en leert hem alleen te slapen, zich te verzorgen 
en zich te verdedigen. De moeder kan maar om de 4 jaar 
een jong krijgen, en dat is niet veel. 

Kevers en vlinders:   Bij de vlinder lijkt het jong, de rups, 
niet op de volwassen vlinder. Als de rups voldoende 
gegeten en gegroeid is, zal die verpoppen en een 
gedaanteverandering ondergaan, de metamorfose.  Dit 
is ook zo voor veel andere insectensoorten zoals het 
lieveheersbeestje. Bij sommige insecten, zoals mieren of 
bijen, zorgen de volwassen dieren voor de larven. 
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DE TIJGER EN DE SCHILDPAD
Thema 
Overeenkomsten man-vrouw + vivipaar / ovipaar

Woordenschat 
Tijger / tijgerin / welp / levendbarend (vivipaar) / zoogdier / 
zogen / eieren met een zachte schaal / eierleggend (ovipaar)

Materiaal
¿ Verhaalpuzzel van de tijger
¿ Verhaalpuzzel van de schildpad

Voortplanting
Tijger: Bij de tijger lijken het mannetje, de tijger en het 
vrouwtje, de tijgerin erg op elkaar. Het mannetje is iets 
groter dan het vrouwtje, dus je moet ze naast elkaar 
hebben om ze te kunnen onderscheiden. De welp
ontwikkelt zich in de baarmoeder van de moeder na een 
inwendige bevruchting. De tijger is dus levendbarend 
(vivipaar), net als de meeste zoogdieren. 

Schildpad: Mannetjes- en vrouwtjesschildpadden lijken 
heel sterk op elkaar. Groeit de babyschildpad in de buik 
van de moeder? Nee! Zowel landschildpadden (zoals de 
schildpad die in de zaal te zien is) als zeeschildpadden 
(zoals in de verhaalpuzzel hieronder) leggen eieren met 
een zachte schaal die ze ingraven in de grond om ze 
warm te houden. Alle dieren die, net als de schildpad, na 
een inwendige bevruchting, eieren leggen, noemen we 
eierleggende (ovipare) dieren. Zeeschildpadden leven in 
zee en komen alleen het strand op om eieren te leggen.

STOP 2B

Verzorging van jongen 
Tijger: Bij de geboorte is de tijger blind, naakt en niet in 
staat om te lopen, en is hij dus zeer kwetsbaar. Hij is volle-
dig afhankelijk van zijn moeder die hem zoogt. Leren ja-
gen duurt anderhalf jaar: de jonge tijger ontdekt zijn toe-
komstig jachtleven door de observatie van zijn moeder. 

Schildpad: De babyzeeschildpadjes groeien volledig 
zelfstandig in de eieren die zijn ingegraven in het zand. 
Na een broed- of incubatieperiode van twee maanden, 
komen de eieren uit en banen de jongen zich een weg 
naar het oppervlak. Ze kruipen snel de zee in. Hoe ze 
de weg vinden? Ze kiezen de richting van de helderste 
horizon! De babyschildpadjes weten uit zichzelf, zonder 
het te moeten leren, dat ze in de zee de grootste 
overlevingskans hebben. Op het strand liggen immers 
roofdieren op de loer, zoals krabben en vogels. 

Neem je 
verrekijker! Ontdek het 

met je eigen ogen! 

Om jongen te krijgen, heb je een 

mannetje en een vrouwtje nodig. Bij 

sommige soorten lijken ze erg goed op 

elkaar, bij andere 

zijn ze erg verschillend ... 

Zoek de dieren in deze zaal waarbij 

de mannetjes en de vrouwtjes erg 

verschillen. Gebruik je verrekijker 

om erachter te komen! 
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DE SLECHTVALK
Thema
Eieren bij vogels

Woordenschat
Vogel / ei met harde schaal / eierleggend (ovipaar) /
eitand / nest / broeden / kuiken / donsveertjes 

Materiaal
¿ Verhaalpuzzel van de ontwikkeling in het ei
¿ Verhaal puzzel van het kuiken met eitand
¿ Verhaal puzzel van de slechtvalk op een rots

Voortplanting
Na een inwendige bevruchting, leggen slechtvalken, zoals 
alle andere vogels, eieren met een harde schaal (uit kalk), 
ze zijn eierleggend (ovipaar). Na enkele weken breken 
de kuikens uit het ei dankzij een hard gedeelte vooraan 
hun snavel dat de eitand wordt genoemd.

Verzorging van jongen 
Waar leggen de vogels hun eieren? In een nest! Nesten 
vinden we op verschillende plekken: in de bomen 
(vanzelfsprekend!), maar ook in of op gebouwen (bvb. 
gierzwaluwen, mussen, zwaluwen of valken). 

Deze valk nestelt graag op rotsen. In steden worden ze 
vervangen door hoge gebouwen, zoals kerken. Het nest 
is heel eenvoudig. Wanneer zij haar eieren heeft gelegd, 
houdt het wijfje ze warm door er zachtjes op te zitten: dat 
noemen we broeden. Wanneer de eieren uitkomen zijn 
de jonge valkjes, de kuikens, bedekt met een dun laagje 
witte donsveertjes en zijn hun oogjes nog dicht. Hun 
mama en papa beschermen hen, houden hen warm en 
brengen eten naar hen toe. Naarmate de kuikens groeien 
krijgen ze veren in plaats van dons. Zodra ze kunnen 
vliegen, leren de ouders hen om te jagen. 

Neem je verrekijker! 

Ontdek het met je eigen ogen!

Welke andere dieren leggen ook 
een ei? Wandel naar de zaal

BiodiverCITY
en geef je ogen de kost!

STOP 3
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HET NEST VAN DE GIERZWALUW
Thema  
Vogels die een nest bouwen en kuikens die nestblijvers zijn

Woordenschat  
Nest / uitbroeden / kuiken / veren / nestblijver 

Materiaal
 ¿ Verhaalpuzzel van de merel 

Verzorging van jongen
Wat een mooi nest! Inderdaad, om hun nest te maken, 
kunnen vogels allerlei materialen gebruiken: twijgen, 
stro, mos, maar ook schapenwol, kattenhaar, ... Deze 
gierzwaluw heeft eieren gelegd en broedt ze uit om ze 
warm te houden. Eenmaal uit het ei, zijn de kuikens zeer 
kwetsbaar, naakt en blind. Ze zijn volledig afhankelijk van 

STOP 4A

hun ouders, die heen en weer gaan om hen te voeden 
met wormen en rupsen. Ze blijven in het nest tot hun 
veren volgroeid zijn, zodat ze kunnen vliegen. Soorten 
waarvan de kuikens in het nest moeten blijven, worden 
nestblijvers genoemd.

Neem je verrekijker! 

Ontdek het met je eigen ogen! 

Nesten kunnen erg verschillen van 

vogel tot vogel. Sommige zijn goed 

gebouwd, beschermd in bomen of 

struiken, andere drijven in het 

midden van een vijver! 

Neem jullie verrekijker en

 ga op zoek naar het nest 

van de gierzwaluw.
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HET NEST VAN DE MEERKOET
Thema
Vogels die een nest bouwen en kuikens die niet 
in het nest blijven

Woordenschat 
Nest / nestvlieder

Materiaal
¿ Verhaalpuzzel van de fuut

Verzorging van jongen
Wat een vreemde vogel! Deze zwarte vogel met een 
witte snavel is een meerkoet. Het is geen lid van de 
eendenfamilie. Deze vogel is erg vooruitziend, want hij 
bouwt twee nesten. De nesten worden gemaakt van 
planten die de ouders in de vijver vinden. Ze drijven op 
de oppervlakte van het water. Zodra ze geboren zijn, 
kunnen de jongen het nest verlaten en zichzelf voeden; 
het zijn nestvlieders (nestverlaters). Het mannetje en het 

STOP 4B

vrouwtje zorgen echter zeer goed voor hun jongen: een 
deel van de jongen zit in het eerste nest bij het vrouwtje 
en de andere in het tweede nest bij het mannetje. 
Andere soorten die op de vijver kunnen worden 
waargenomen zijn ook nestvlieders: eenden, ganzen, 
zwanen en futen. De kuikens van de fuut kunnen op de 
rug van de ouders klimmen zodra zij zich in gevaar voelen.

Neem je verrekijker! 

Ontdek het met je eigen ogen!  

Nesten kunnen erg verschillen van 

vogel tot vogel. Sommige zijn goed 

gebouwd, beschermd in bomen 

of struiken, andere drijven in het 

midden van een vijver! 

Neem je verrekijker en ga op

 zoek naar het nest van de 

meerkoet dat op het water 
drijft.
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DE EEKHOORN, DE REE 
EN DE EGEL
Thema 
Babyzoogdieren van bij ons

Woordenschat 
Nestblijver / reegeit / reekalf / nestvlieder / zoogdier / 
melk / tepel

Materiaal
¿ Puzzelverhaal van de egel
¿ Puzzelverhaal van de ree
¿ Puzzelverhaal van de eekhoorn

Verzorging van jongen 
Egelbaby: de kleintjes worden helemaal roze geboren, de 
stekeltjes zijn zacht en ze zijn doof en blind. Ze blijven 
meer dan twee maanden in het nest met de broertjes en 
zusjes! Het is dus een nestblijvende soort. 
Reekalf: de reegeit baart 1 tot 2 reekalfjes. De jongen 
kunnen heel snel opstaan, maar ze blijven verborgen in 
de struiken. Ze blijven niet de hele tijd bij hun moeder 
tijdens de eerste maanden. Zij komt hen om de 4 à 5 
uur voeden met melk en verzorgen. Ze laat het reekalf 
slapen als het te moe is om haar te volgen. Het is een 
nestvliedende soort zoals gazelles en paarden. 

STOP 5

Eekhoornbaby: hun nest is een grote bal van takken, 
mos, bladeren en twijgen die tussen 2 boomtakken wordt 
gebouwd. Over het algemeen zijn er 3 of 4 jongen die 
naakt en blind geboren worden. Hun moeder zal enkele 
weken voor hen zorgen. 

Wat hebben deze soorten met elkaar gemeen? Het zijn 
zoogdieren, ze groeien in de buik van hun mama. Na de 
geboorte worden ze gevoed met de melk van de tepels 
van hun moeder. Bij deze soorten zorgt alleen de moeder 
voor haar jongen. Je kan ze allemaal in België vinden! 

Neem je verrekijker! 
Ontdek het met je 

eigen ogen!  
In de zaal BiodiverCITY zitten veel 

babydieren verborgen.

 Ga op zoek met je verrekijker! 

(detailfoto’s p. 32)
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DE KIKKER
Thema
Voortplanting kikkers / eieren zonder schaal / 
uitwendige bevruchting

Woordenschat
Eieren zonder harde schaal / eicel / paren / zaadcel / 
ei / uitwendige bevruchting / kikkervisje / dikkopje / 
gedaanteverwisseling 

Materiaal
¿ Puzzel van de kikker

Voortplanting
Deze berg eitjes is die van een kikker. De eitjes hebben 
geen schaal, maar zijn omhuld door een dun vlies. Ze 
moeten dus in het water liggen, om te voorkomen dat ze 
uitdrogen. 
Het kikkervrouwtje gaat naar een vijver om haar nog niet 
bevruchte eicellen in het water te leggen. Het mannetje 
paart met het vrouwtje door de eitjes te besproeien met 
zijn zaalcellen. Een bevruchte eicel wordt een ei genoemd.

De bevruchting vindt dus plaats buiten het lichaam van 
het vrouwtje en noemen we uitwendige bevruchting.

STOP 6

Verzorging van jongen 
Kikkerjongen noemen we kikkervisjes of dikkopjes en 
lijken helemaal niet op hun ouders. Ze leven enkel in het 
water. Zodra ze uitkomen, moeten de kikkervisjes het 
alleen zien te redden. Na 2 tot 3 maanden ondergaan 
ze een gedaanteverandering (metamorfose): ze krijgen 
pootjes en hun staart krimpt. Zo gaan ze steeds meer 
lijken op hun ouders en groeien ze uit tot volwassen 
kikkers. 

Neem je verrekijker! Ontdek 

het met je eigen ogen! 
Laten we in dit “bos”- gebied

 blijven.
 Kan je met je verrekijker andere 

eieren vinden?  
(detailfoto’s p. 32) 



NATURALSCIENCES.BE   •   2022   •  DE VOORTPLANTING BIJ DIEREN - HANDLEIDING - NIVEAU LAGERE SCHOOL     17

DE BAARS
Thema 
De voortplanting bij de vissen

Woordenschat 
Vissen / eierleggend (ovipaar) / uitwendige bevruchting / 
eicel / zaadcel / ei / larve

Materiaal
¿ Verhaalpuzzel van de baars

Voortplanting
De baars is een vis en zoals alle vissen, plant de baars zich 
voort door eitjes (ovipaar) te leggen. In de lente legt het 
baarsvrouwtje haar eitjes (2.000 tot wel 32.000) in één 
geleiachtige streng op planten of takken in ondiep water.
De bevruchting bij de meeste vissen is net zoals bij de 
kikkers uitwendig. Terwijl het vrouwtje eicellen legt, 
blijft het mannetje bij haar en verspreidt zijn zaadcellen
over de eitjes om ze te bevruchten. Een bevruchte eicel 
wordt een ei genoemd. Net als de bevruchting gebeurt 
de ontwikkeling van de eitjes in het water.

STOP 7

Verzorging van jongen 
De eitjes komen na 3 weken uit. Het babyvisje dat uit 
een eitje komt is een doorschijnende larve van 5  tot 
6 mm. In zijn eerste levensjaar voedt dit visje zich met 
minuscule waterorganismen (zoöplankton). Naarmate 
het visje groeit, neemt hij al snel de vorm aan van een 
echte vis.

Neem je verrekijker! 

Ontdek het met je eigen 
ogen!De kikkers leggen hun eieren in het 

water. Zijn zij de enige? Neen! Zoek 

in deze zaal een andere groep 

dieren die ook hun eieren in het 

water legt. 
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DE SLAK
Thema 
Tweeslachtigheid – hermafroditisme  

Woordenschat 
Tweeslachtig / hermafrodiet / eicellen / zaadcellen / 
inwendige bevruchting / eitjes 

Materiaal
¿ Verhaalpuzzel van de slak 

Voortplanting 
En ja, de slak is een hermafrodiet! Maar in tegenstelling 
tot de clownvis, is hij mannelijk en vrouwelijk tegelijk. Het 
produceert zowel eicellen als zaadcellen. Let op! Elke 
slak moet paren met een andere slak om het sperma 
door te geven zodat de eitjes van de andere slak bevrucht 
kunnen worden. In ruil daarvoor krijgt de eerste slak ook 
het sperma van de andere slak voor de bevruchting van 
zijn eigen eitjes. Zo is elke slak na de paring zowel de 
moeder van de eigen eitjes en de vader van de eieren van 
de ander slak. De bevruchting is in het lichaam van een 
slak, en dus een inwendige bevruchting. 
Voor ze de eitjes leggen, graven slakken een kuiltje in de 
grond. Ze leggen heel veel piepkleine en fragiele eitjes 
(ongeveer 85). Daarna maken ze het kuiltje weer dicht en 
drukken ze de aarde aan.

STOP 8A

Verzorging van jongen
Eens de eitjes gelegd en in de grond toegestopt zijn, 
vertrekt moederslak. Bij de geboorte zijn de slakjes heel 
erg klein. Hun slakkenhuisje is geelachtig en heel fragiel. 
Hun huid is lichtgrijs. Zodra ze uit hun eitje komen, 
beginnen ze te kruipen. De kleintjes voeden zich meteen 
met organische resten. Omdat hun slakkenhuisje nog 
zo dun is, komen ze alleen ‘s nachts naar buiten. Anders 
zouden ze uitdrogen door de zon.

Neem je 
verrekijker! Ontdek 

het met je eigen ogen! 

Sommige vissen kunnen tijdens 

hun leven van geslacht veranderen. 

Dit is het geval bij de clownvis: 

hij wordt als mannetje geboren en 

verandert in een wijfje zodra zijn wijfje 

sterft. Deze bijzonderheid om beide 

geslachten te kunnen hebben, wordt 

hermafrodiet genoemd. Andere 

hermafrodiete soorten verbergen 

zich in de tuin ... 
Zoek je ze op?

(detailfoto’s p. 32)
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DE REGENWORM  
Thema 
Tweeslachtigheid - hermafroditisme 

Woordenschat 
Hermafrodiet / mannelijk / zadel / paren / zaadblaasjes / 
vrouwelijk / cocon / uitwendige bevruchting

Materiaal
¿ Verhaalpuzzel van de regenworm 

Voortplanting
De regenworm is een hermafrodiet en heeft geduren-
de zijn hele leven mannelijke en vrouwelijke geslacht-
organen. Als de regenworm oud genoeg is om zich 
voort te planten, verdikt een deel van zijn lichaam, 
dat een soort ring vormt: dit is het zadel (clitellum). 
Als de regenworm paart, wisselt hij zijn sperma uit 
met een andere regenworm en worden de zaadcellen 
opgeslagen in een spermakamer totdat de eicellen rijp 
zijn. Zodra deze klaar zijn, scheidt het zadel een slijm 
af. Dit vormt een slijmband met voedingsstoffen. De 
regenworm ‘kruipt’ achterwaarts uit deze slijmband 
waardoor het lijkt alsof deze zich naar de voorzijde van 
het lichaam verplaatst. Wanneer het slijm voorbij de 
vrouwelijke geslachtopening komt, worden de eieren 

STOP 8B

erin afgezet en iets later ter hoogte van de mannelijke 
geslachtopening wordt dan het sperma toegevoegd en 
vindt de eigenlijke bevruchting plaats. De regenworm 
kent dus een uitwendige bevruchting. Ten slotte maakt 
de worm zich volledig los van deze slijmband waarna het 
slijm uitdroogt en een verharde cocon vormt.  In elke 
cocon worden meer dan twintig eitjes bevrucht door de 
zaadcellen, maar meestal ontwikkelen zich slechts één of 
twee individuen.

Verzorging van jongen 
Na 30 tot 150 dagen komen de jonge regenwormen uit 
hun cocon. Zij leven en eten op dezelfde manier als hun 
ouders. Na een half tot anderhalf jaar zijn ze volwassen. 

Neem je 
verrekijker! Ontdek 

het met je eigen ogen! 

Sommige vissen kunnen tijdens 

hun leven van geslacht veranderen. 

Dit is het geval bij de clownvis: hij wordt 

als mannetje geboren en verandert in 

een wijfje zodra zijn wijfje sterft. Deze 

bijzonderheid om beide geslachten te 

kunnen hebben, wordt hermafrodiet

genoemd. Andere hermafrodiete 

soorten verbergen zich 
in de tuin ...Zoek je ze op? 

(detailfoto’s p. 32)
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DE LEVENDBARENDE HAGEDIS
Thema 
Eierlevendbarend - ovovivipaar

Woordenschat 
Bevruchte eitjes / eierleggend dier / eierlevendbarend

Materiaal
 ¿ Foto van de levendbarende hagedis p.35

Voortplanting
Dit dier heeft een slecht gekozen naam want de levend-
barende hagedis is niet levendbarend zoals de zoog-
dieren. Hij heeft geen buidel in zijn buik waarin de jongen 
zich ontwikkelen en waarin ze gevoed worden. Maar 
waarom heet het dier dan zo? 
Omdat de jongen uit zijn buik komen zoals bij levendba-
rende dieren. Maar als we kijken naar wat er in de buik 
gebeurt, zien we dat het vrouwtje daar bevruchte eitjes 
bewaart tot de babyhagedissen volledig gevormd zijn. 
Als het vrouwtje dan uiteindelijk de eitjes legt, kunnen 
de jongen direct uit hun ei komen. Het is dus een eier- 
leggend dier, dat bevruchte eieren in zijn lichaam bewaart.  
Men zegt dat ze eierlevendbarend (ovovivipaar) zijn. 

STOP 9

Deze voortplantingsmethode is niet uitzonderlijk, andere 
soorten gebruiken het ook, zoals haaien en salamanders. 
Deze manier heeft enkele voordelen ten opzichte van eier- 
leggende dieren:  

 ¿ De eieren worden bij een goede temperatuur 
bewaard

 ¿ De eieren worden niet opgegeten door andere 
soorten

 ¿ Er is geen gevaar voor vernietiging van het nest
Langs de andere kant is het niet gemakkelijk voor de 
moeders, ze kunnen zich moeilijk bewegen door al die 
eitjes in hun buik! 



NATURALSCIENCES.BE   •   2022   •  DE VOORTPLANTING BIJ DIEREN - HANDLEIDING - NIVEAU LAGERE SCHOOL     21

DE WATERJUFFER 
Thema 
Besluit  

Materiaal
¿ Verhaalpuzzel van de waterjuffer
¿ Illustratie van de larve van een waterjuffer p. 33

Dit is een vergrote illustratie van een larve van een waterjuffer. Moeilijk te 
geloven dat dit griezelige diertje na ongeveer een jaar zal veranderen in een 
mooie waterjuffer!

Na alles wat we zojuist geleerd hebben en met behulp van deze foto en de 
puzzel, wat kan je zeggen over de voortplanting van de waterjuffer? 
1. Vrouwtje en mannetje: het mannetje heeft niet dezelfde kleur als het vrouwtje
2. Bevruchting: inwendige bevruchting 
3. Type voortplanting: eierleggend (ovipaar)
4. Verzorging van de jongen: geen  
5. Ontwikkeling van het nageslacht: ontwikkeling door gedaanteverandering 

(metamorfose) 

STOP 10
Neem je verrekijker!

 Ontdek het met je eigen ogen! 
Hier is een larve. 

Kan jij zijn ouders terugvinden?
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Bijlagen
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STOP 5 STOP 5

STOP 5

STOP 6

STOP 8A STOP 8B

STOP 6
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STOP 10
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STOP 8A & 8B
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STOP 9
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