
De wol f  weer  terug in  Neder land

LESPAKKET

Lesbrief voor IVN Schoolgidsen
Groep 7 & 8 van basisscholen in Nederlandse grensprovincies

De wolf terug in Nederland



De wol f  weer  terug in  Neder land2

Lesbrief voor IVN Schoolgidsen

Groep 7 & 8 van basisscholen in Nederlandse grensprovincies

In opdracht van IFAW

Ontwikkeld door IVN Nederland, i.s.m. Wolven in Nederland



3 De wol f  weer  terug in  Neder land

Inhoudsopgave

Inleiding .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4

Lesopbouw ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................6

Achtergrondinformatie ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................7

Aanvullend materiaal: boeken, websites en filmpjes ...............................................................................................................................................................................................................8

Startles De Wolf ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 11

Wolvenquiz ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 12

Wolvenpaspoort ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 17

Buitenles ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 18

Opdrachtencircuit ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 21

Interview opdracht ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 30

Colofon ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 31



Inleiding

In maart 2015 bezocht een wolf vier dagen lang het noorden van Nederland en dit was de eerste zekere 

wolf in zo’n 150 jaar tijd die Nederland bezocht. De wolf is in heel Europa bezig aan een ware opmars, en 

het lijkt een kwestie van tijd voor hij ook weer in Nederland terugkeert. 

Dit educatiepakket is ontwikkeld door IVN Nederland - Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid - in 

samenwerking met Wolven in Nederland, in opdracht van IFAW. Het IFAW (International Fund for Animal 

Welfare) komt wereldwijd in actie om dieren in nood te redden. Via projecten zetten zij zich onder andere in 

om aandacht te vragen voor de noodzaak om in het wild levende dieren en hun leefgebieden te beschermen. 

IFAW zet zich daarom actief in voor een veilige terugkeer van de wolf in Nederland, door projecten op te 

zetten om draagvlak te creëren onder specifieke doelgroepen zodat wolven en mensen goed naast elkaar 

kunnen leven. 

Inhoud
Dit educatiepakket is bedoeld voor leerlingen van groep 7 en 8. 

Het pakket bestaat uit een Small, Medium en Large variant: 

- De Small variant bestaat uit een startles in de klas en een buitenles in de omgeving van de school. 

- Aan de Medium variant is een opdrachtencircuit toegevoegd, die in de klas wordt uitgevoerd. 

- In de Large variant gaan de leerlingen nog extra op pad om mensen in hun omgeving te interviewen. 

De lessen worden door de IVN Schoolgids op de scholen uitgevoerd en begeleid, in overleg met de 

leerkracht. Er is voldoende ruimte de opdrachten en activiteiten naar wens aan te passen en uit te breiden. 

Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van de beschikbare achtergrondinformatie, boeken, filmpjes en 

websites. 

Bij veel belangstelling van de scholen, kunnen de IVN Schoolgidsen een workshop verzorgen aan de 

leerkrachten, die vervolgens de lessen verzorgen. 

Leerdoelen
Het algemene doel van deze lesbrief is: kennis en bewustzijn over de wolf bevorderen bij leerlingen in groep 7 

en 8 van het basisonderwijs, in eerste instantie in grensprovincies: Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland 

en Limburg.
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De leerdoelen zijn:
- De leerlingen hebben kennis gemaakt met de kenmerken en leefwijze van de wolf;

- De leerlingen hebben nagedacht over het huidige imago van de wolf en het ontstaan hiervan;

- De leerlingen zijn zich bewust van de ecologische gevolgen van de komst van de wolf;

- De leerlingen zijn zich bewust dat de wolf een wild dier is en hoe te handelen bij een ontmoeting;

- De leerlingen realiseren zich wat de komst van de wolf voor henzelf betekent;

- De leerlingen realiseren zich dat de wolf er aan komt en dat hij ook in de buurt van mensen kan leven.

Duur van het project 
Het educatiepakket bestaat uit 3 varianten met 4 onderdelen. Bij de beschrijving van de activiteiten is de 

benodigde tijd aangegeven. De IVN Schoolgids bepaalt met de leerkracht welke opdrachten uitgevoerd gaan 

worden in welk tijdsbestek. 



Lesopbouw
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Small-variant

Startles in de klas

Buitenles

Medium-variant

Opdrachtencircuit 

Large-variant

Interview opdracht

Inhoud

IVN Schoolgids geeft 

introductie les en achter-

grondinformatie over de 

wolf

De leerlingen testen hun 

kennis in de wolvenquiz

Leerlingen vullen het 

Wolvenpaspoort in 

IVN Schoolgids geeft 

buitenles met de onder-

delen: 

- Sporen

- Communicatie

- De jacht

In de klas worden in 

groepjes diverse op-

drachten uitgevoerd om 

de wolf beter te leren 

kennen

Leerlingen gaan in twee-

tallen een van de ouders 

interviewen over beelden 

en imago van de wolf

Duur

60 - 90 min

120 minuten

60 minuten

120 minuten

Benodigdheden

- Achtergrondinformatie

- Wolvenquiz

- Antwoordenvel Wolvenquiz

- Wolvenpaspoort

-  Zoekkaart Sleutelrol  

van de wolf

Sporen:

- Zoekkaart sporen

- Afzetlint- paaltjes

- Afbeeldingen pootafdruk

De jacht:

10 rode, 15 blauwe linten

Werkbladen

Afbeeldingen en materialen

Geformuleerde vragen



Achtergrondinformatie

Website “Wolven in Nederland”
Voor algemene achtergrondinformatie over de wolf verwijzen we naar de website van Wolven in Nederland: 

www.wolveninnederland.nl. Onder de rubriek “Menu” worden in de sub-rubriek “de Wolf” de uiterlijke kenmerken 

beschreven, zoals de pootafdrukken, zijn dieet en uitwerpselen, hoe de wolf leeft en hoe zijn leefgebied eruit 

ziet. Maak vooral gebruik van deze uitgebreide informatie, die doorlopend wordt geactualiseerd. 

Kijk ook in de sub-rubriek  “Voor u” waar antwoord gegeven wordt op veelgestelde vragen. 

In de rubriek “Wolvenkaart” is het laatste nieuws rondom waarnemingen van de wolf in Nederland - en zelfs in 

heel Europa - te vinden via een kaart.

Boek: De wolf terug
Verder willen we aanraden om het boek ‘De wolf terug – Eng of 

enerverend’ te raadplegen. Vijf wolvenkenners geven in dit boekje 

antwoord op alle vragen die er over wolven leven. Ze vertellen over 

het gedrag van wolven, hun geschiedenis in Europa en maken je 

nieuwsgierig naar wat het kan betekenen als een wolvenpopulatie 

zich hier vestigt. Moeten we bang zijn of juist blij dat wilde dieren hier 

(weer) willen leven? Meer informatie over dit boek vindt u hier:  

www.wolveninnederland.nl/nieuws/boek-de-wolf-terug. 

De wolf terug

Uitgever: Kosmos Uitgevers

Pagina’s: 144

ISBN-13: 9789052109862

ISBN-10: 9052109869

Hond of wolf?
De hond en de wolf zijn erg lastig uit elkaar te houden, zelfs voor de expert! En dat is ook niet zo gek: ze 

behoren beide tot de familie hondachtigen (canidae). Hieronder vind je daarom een korte – niet uitputtende 

– checklist die kort weergeeft waarmee je bij waarnemingen een wolf kunt onderscheiden van de hond.

Hond soms (wolf nooit) Wolf altijd
Krulstaart Recht naar beneden hangende staart
Staart kortharig Dikke behaarde staart
Zeer lange of juist korte staart Staart tot aan enkel 
Witte of geheel donkere snuit Alleen wit rondom de bek, maar bovenop de snuit altijd bruinig
Witte bef of sokken
Lange spitse oren Spitse driehoekige oren met een afgeronde top
Hangoren
Slanke kop Brede krachtige kop
Zeer korte snuit
Korte of slanke poten Lange, krachtige poten
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Aanvullend materiaal: boeken, websites en filmpjes 

In aanvulling op de hiervoor genoemde website en het boek is in dit hoofdstuk nog ander materiaal over de 

wolf verzameld. Dit materiaal kan gebruikt worden ter ondersteuning voor de schoolgids en docenten of door 

de leerlingen bij het invullen van het wolvenpaspoort. De genoemde websites en links zijn op moment van 

schrijven actueel, het kan zijn dat deze naar verloop van tijd niet meer toegankelijk zijn.

Boeken
Wolven

Christian Harvard

Leidschendam, Biblion Uitgeverij, 2007

Vanaf 10 jaar

ISBN: 9789054837220

“In korte hoofdstukken wordt verteld over het leven van de wolf, die wordt gevolgd 

vanaf de herfst tot en met de zomer. Met veel kleurenfoto’s.” 

Kijken naar zoogdieren

Hasse Jansson

Thorn, 2005

Vanaf 10 jaar

ISBN: 9058780341

“Met behulp van korte teksten en kleurentekeningen wordt een overzicht gegeven 

van bijna alle in het wild voorkomende zoogdieren van ons land. De wolf wordt 

hierin niet beschreven, het kan gebruikt worden bij verbreding van activiteiten of 

thema.”

Het poepboek, het drukwerk van Europese dieren

Boer, Erik den,  Janssen, Jolanda, Doeswijk, Peter, en Wensink, Marieke Amsterdam, 

2006. 

Vanaf 13 jaar

ISBN: 9789090211558

“Gids om uitwerpselen van ruim vijftig dieren in Europa te kunnen herkennen.  

Met allerlei informatie en kleurenfoto’s.”

Dwars door de nacht

Hans Hagen, Philip Hopman

Querido kinderboeken, 2015.

Voor 8 – 10 jaar

ISBN: 9789045118307

“Maliff is een herdersjongen. Hij vindt een wolfje in de woestijn en wil het houden. 

Maar kan dat wel: een wolf bij een kudde schapen?” Voor Dwars door de nacht 

herschreef Hans Hagen vier spannende verhalen. Ze spelen zich af in Indonesië, 

Syrië, Pakistan en op de Galapagos-eilanden.
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Websites

IFAW: International Fund for Animal Welfare

www.ifaw.org

Wolven in Nederland

www.wolveninnederland.nl

Natuurmonumenten: dossier de wolf

www.natuurmonumenten.nl/ontdek/grote-wilde-dieren/de-wolf

Natuurmonumenten: spreekbeurt over de wolf

www.natuurmonumenten.nl/sites/default/files/Spreekbeurt%20Wolf.pdf

Zoogdiervereniging 

www.zoogdiervereniging.nl/wolf

St. Ark

www.ark.eu/over-ark/ark-organisatie/25-jaar-ark/25-jaar-ark-wolf

Econatura

http://www.econatura.nl
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Filmpjes

RTL Nieuws: Wolf in Nederland gezien in Wezuperbrug in Drenthe

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/eerste-bewegende-beelden-van-wolf-nederland

RTV Noord: Wolf echt over de grens, Duitsland krijgt regie

http://www.rtvnoord.nl/artikel/artikel.asp?p=146311

RTV Noord: Wolf lijkt weer terug naar Duitsland

http://www.rtvnoord.nl/artikel/artikel.asp?p=146305

Compilatie van video’s van huilende wolven - Filmmateriaal zonder commentaar

https://www.youtube.com/watch?v=op7fRsvWowA

Etende wolf - Filmmateriaal zonder commentaar

https://www.youtube.com/watch?v=x4byplMtdHM

Jachtgedrag van wolvenroedel - Engelstalige video

https://www.youtube.com/watch?v=tCG1I-Ssgww

Ark Academy, met als thema Wolven 

https://www.youtube.com/watch?v=fSoDFpwgEus

How wolves change rivers

http://theshrug.com/they-brought-wolves-to-yellowstone-but-they-had-no-idea-this-would-be-the-result-2/



SMALL VARIANT: Startles De Wolf

Benodigdheden
- Achtergrondinformatie wolf

- Digitaal schoolbord

- Wolvenquiz

- Antwoordenvel wolvenquiz

- Wolvenpaspoort

- Zoekkaart Sleutelrol van de wolf in de natuur

Introductie (5 minuten):
Vertel de leerlingen dat de wolf in Nederland gezien is. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van het kaartje 

over de verspreiding van de wolf op de website www.wolveninnederland.nl. Veel volwassenen vonden dit 

spannend, want de meeste mensen denken dan meteen aan het sprookje van Roodkapje of aan uitgestrekte 

wildernis zonder mensen. Wat zijn de gevolgen als de wolf naar Nederland komt? Volgens het sprookje eet de 

boze wolf ons allemaal op. Klopt dit? Is de wolf daartoe in staat? In deze les gaan de leerlingen zich verdiepen in 

de kenmerken van de wolf en komen erachter dat de wolf erg schuw is.

Wolven die vroeger mensen en vee doodden waren vaak hondsdolle wolven. Deze ziekte is bestreden 

en zeldzaam geworden. Een andere reden was dat er een groot gebrek was aan wild, waardoor de 

wolven volledig afhankelijk waren van menselijk afval en vee. Verloor men vroeger een schaap, dan 

spoorde men de dader op. Tegenwoordig zijn er schadevergoedingen en hoeven mensen geen armoe 

te lijden. Een wolf die schapen doodt, kan een probleemwolf worden. Deze wolf probeert men te 

verhuizen naar een andere locatie. Mensen mogen wolven nooit voeren. De wolf verliest daardoor zijn 

angst en respect voor mensen.

Kern (20 tot 50 minuten):
Aan de hand van de Wolvenquiz wordt de kennis van de leerlingen over de wolf getest. Op het blad Wolvenquiz 

vind je meerkeuze vragen over uiteenlopende onderwerpen. Maak een selectie uit de vragen.

Nadat de leerlingen hun kennis over de wolf getest hebben, worden de Wolvenpaspoorten uitgedeeld. De IVN 

Schoolgids geeft informatie over de wolf. Dit kan op diverse manieren: door het vertellen van een verhaal, door 

het laten zien van filmpjes, door het tonen van informatieve websites, die de leerlingen ook zelfstandig kunnen 

benaderen. De leerlingen gebruiken deze informatie voor het invullen van het Wolvenpaspoort.

Afsluiting (10 minuten):
Terugkoppeling met de hele groep: 

Wat wist je voor de Wolvenquiz? Wat weet je nu, na de quiz en het invullen van het wolvenpaspoort? Hoe kijk je 

nu aan tegen de komst van de wolf naar Nederland? Maak gebruik van de zoekkaart van St. Ark. 
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Wolvenquiz

De vragen
1. Een wolvenfamilie bestaat gemiddeld uit:

a. 2 dieren

b. 5 tot 11 dieren

c. 20 tot 30 dieren

d. 40 tot 50 dieren

2. Hoeveel vlees eet een wolf per dag?

a. 3 tot 4 kg

b. 200 gram

c. 1 kg

d. 10 kg

3. Een wolf huilt:

a. Omdat hij zichzelf zielig vindt

b. Omdat hij wil praten met andere wolven

c. Om de prooidieren te waarschuwen dat hij er aan komt

d. Omdat het volle maan is

4. Wolven jagen in Europa het liefst op

a. Edelherten en reeën

b. Reeën en vissen

c. Konijnen en hazen

d. Wilde zwijnen en konijnen

5. Hoe oud kan een wolf worden?

a. 5-10 jaar

b. 10-15 jaar

c. 15-20 jaar

d. 20-25 jaar

6. Als er wolven zijn

a. Mag ik de hond niet meer uitlaten

b. Mag ik niet meer met de hond naar het bos

c. Kan ik de hond overal uitlaten

d. Moet de hond aan de lijn
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7. Als er wolven zijn

a. Moeten boeren hun schapen beschermen met schrikdraad

b. Verdwijnen alle herten uit het bos

c. Zwemmen er geen vissen meer in de rivieren en meren

d. Blijft alles hetzelfde

8. Hoe wordt een familiegroep wolven genoemd?

a. School

b. Roedel 

c. Kudde

d. Troep

9. Wat zijn de grootste vijanden van wolven?

a. Beren

b. Wilde zwijnen

c. Mensen

d. Lynx

10. Wat is een geschikt gebied voor wolven? Je mag meerdere antwoorden aankruisen.

a. Loofbossen

b. moerasgebieden

c. Naaldbossen

d. Weilanden omzoomd met bossen

11. Hoe hard kan een wolf rennen?

a. 10 km/u

b. 25 km/u

c. 50 km/u 

d. 70 km/u

12. Welke afstand kan een wolf gedurende één nacht afleggen?

a. 2 km

b. 10 km

c. 25 km

d. 60 km

13. Over welke afstand kan een wolf een andere wolf horen?

a. 200 m

b. 1 km

c. 5 km

d. 9 km
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14. Uit verhalen blijkt dat wolven goed kunnen ruiken. Over welke afstand kan een wolf een prooi ruiken? 

a. 50 m

b. 200 m

c. 2 km

d. 5 km

15. De wolf is lange tijd niet in Nederland geweest. Wanneer is de laatste wolf in Nederland gedood?

a. 1758

b. 1869

c. 1980

d. 2000

16. Waarom werd er vroeger op de wolf gejaagd? 

a. Mensen waren bang voor de wolf

b. Wolven verspreidden ziekten

c. Wolven aten alle schapen en geiten op

d. Wolven aten vee bij gebrek aan wild  

17.  De kans om onverwacht een wolf tegen te komen is heel klein. Is dat toch het geval, wat moet je dan 

doen? Meer antwoorden zijn mogelijk.

a.  Loop heel rustig weg

b.  Geef de wolf nooit te eten

c. Loop niet achter de wolf aan

d.  Komt de wolf echt te dichtbij, ga dan hardop praten en gebaren maken

18.  Wat gebeurt er als de wolf terugkeert in de Nederlandse bossen? Welke veranderingen gaan we zien? 

Ook hier zijn meer antwoorden mogelijk

a.  In de bossen gaan overal bomen en struiken groeien; er komt meer verjonging in de bossen

b.  Er komen meer aaseters, dieren die prooiresten eten, zoals de raaf

c.  Er komen meer kleine roofdieren, zoals bunzing en wezel

d. Overal ontstaan bossen



Antwoordenvel Wolvenquiz

De antwoorden
1. Een wolvenfamilie bestaat gemiddeld uit:

b. 5 tot 11 dieren

2. Hoeveel vlees eet een wolf per dag?

a. 3 tot 4 kg

3. Een wolf huilt:

b. Omdat hij wil praten met andere wolven

4. Wolven jagen in Europa het liefst op

a. Edelherten en reeën

5. Hoe oud kan een wolf worden?

c. 15-20 jaar

6. Als er wolven zijn

c. Kan ik de hond overal uitlaten

d.  Moet de hond aan de lijn

7. Als er wolven zijn

a. Moeten boeren hun schapen beschermen met schrikdraad

8. Hoe wordt een familiegroep wolven genoemd?

b. Roedel 

9. Wat zijn de grootste vijanden van wolven?

c. Mensen

10. Wat is een geschikt gebied voor wolven? Je mag meerdere antwoorden aankruisen

a. Loofbossen

b. moerasgebieden

c. Naaldbossen

d. Weilanden omzoomd met bossen

11. Hoe hard kan een wolf rennen?

c. 50 km/u 

12. Welke afstand kan een wolf gedurende één nacht afleggen?

d. 60 km
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13. Over welke afstand kan een wolf een andere wolf horen?

d. 9 km

14. Uit verhalen blijkt dat wolven goed kunnen ruiken. Over welke afstand kan een wolf een prooi ruiken? 

c. 2 km

15. De wolf is lange tijd niet in Nederland geweest. Wanneer is de laatste wolf in Nederland gedood?

b. 1869

16. Waarom werd er vroeger op de wolf gejaagd? 

d. Wolven aten vee bij gebrek aan wild  

17.  De kans om onverwacht een wolf tegen te komen is heel klein. Is dat toch het geval, wat moet je dan 

doen?

a.  Loop heel rustig weg

b.  Geef de wolf nooit te eten

c.  Loop niet achter de wolf aan

d.  Komt de wolf echt te dichtbij, ga dan hardop praten en gebaren maken

18.  Wat gebeurt er als de wolf terugkeert in de Nederlandse bossen? Welke veranderingen gaan we zien?

a.  In de bossen gaan overal bomen en struiken groeien; er komt meer verjonging in de bossen

b.  Er komen meer aaseters, dieren die prooiresten eten, zoals de raaf
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Wolvenpaspoort

Je gaat een Wolvenpaspoort maken. In ons paspoort staan een aantal kenmerken van mensen zodat je ze 

kunt herkennen: lengte, kleur ogen, een foto van het gezicht.

17 De wol f  weer  terug in  Neder land

Wat ga je doen?

Vul je naam en je klas in op het paspoort. Je hebt 

opdrachten gedaan, je kunt filmpjes bekijken en websites 

opzoeken waardoor je veel informatie krijgt over de wolf. 

Vul de gegevens in, in het paspoort.

Veel plezier!

Volledige naam:

Hoogte:

Kleur van de vacht:

Kan wel / niet goed zien:

Kan wel / niet goed ruiken:

Kan wel / niet goed horen: 

Kan wel / niet hard lopen:

Kan wel / niet ver lopen: 

Gewicht:

Kleur ogen:

Lievelingseten: 

Leeft in welke gebieden:

Een wolvenfamilie noem je een

Is familie van: 

Is bang voor?Teken hier een 
pootafdruk



SMALL VARIANT: Buitenles

Benodigdheden
- Onderdeel Sporen

 •  Zoekkaart Sporen

 •  Afzet-lint en paaltjes

 •  Afbeeldingen van pootafdruk

- Onderdeel  De jacht

 •  10 rode en 15 blauwe linten,  voor de groep wolven en voor de groep herten.

Voorbereiding
Kies een geschikt gebied (in de omgeving van de school) en ga er vooraf kijken. Bekijk de mogelijkheden om 

hier het buitenprogramma uit te voeren. Bedenk op welke manier je de activiteiten organiseert.

Introductie (5 minuten)
De buitenles bestaat uit 3 onderdelen, die allemaal in het teken staan van de komst van de wolf: 

1. Sporen

2. Communicatie door Gehoor en Geuren

3. De jacht

De klas wordt verdeeld in 2 groepen. Groep 1 start met onderdeel 1, groep 2 start met onderdeel 2.  

Na 30 minuten wisselen de groepen: groep 1 gaat met onderdeel 2 aan de slag, groep 2 met onderdeel 1. 

Tenslotte doet de hele klas gezamenlijk onderdeel 3.

Geef in de introductie aan dat de dichtstbijzijnde wolf 20 km over de grens in Duitsland is gesignaleerd. Tijdens 

deze activiteit gaan de leerlingen door de ogen van de wolf kijken, het gebied beleven zoals een wolf dat zou 

doen: de leerlingen gaan zich in een wolf verplaatsen. Aan het eind kan de klas de vraag beantwoorden of de 

wolf het hier naar zijn zin zal hebben.

Kern
In de startles is de focus gelegd op de kenmerken van de wolf en zijn gedrag, nu gaan we bekijken of de 

omgeving van school/ het gebied waar de buitenles uitgevoerd gaat worden, geschikt zou zijn voor de wolf.
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Groep 1 gaat met onderdeel 1 aan de slag: dit gaat over sporen. Na 30 minuten wisselen met het tweede 

onderdeel.

1. Sporen:  Bij dit eerste onderdeel maak je gebruik van de zoekkaart sporen.

 •   Zet in het veld een route uit van ong. 15 meter: maak hierbij gebruik van paaltjes, waarlangs je een 

lint spant. Span het lint op de hoogte van 60-80 cm, de hoogte van de wolf. De afbeelding van de 

pootafdrukken hang je bij het start- en eindpunt op. 

 •   Laat de kinderen in de huid kruipen van de wolf door op handen en voeten zich voort te bewegen, langs de 

route van 15 meter. Hierdoor ervaren de leerlingen de grootte van het dier.

 •   Laat de leerlingen de manier van lopen en rennen ervaren: tijdens het rennen wordt de achterpoot in de 

afdruk van de voorpoot gezet. Hoe ervaren de leerlingen dit? Waarom zou de wolf zo lopen? Tijdens de 

jacht lopen de wolven bij de achtervolging in een lijn achter elkaar. Waarom zou dit zijn? Probeer het eens 

door jouw voetstap in de voetstap van je voorganger te zetten.

 •   Organiseer een wedstrijdje: verdeel de groep in groepjes van 3 kinderen. Welk groepje kan het snelst de 15 

meter rennen, waarbij de laatste 2 kinderen in de voetstappen van het eerste kind lopen? Hoe hard denken 

de leerlingen dat ze gelopen hebben? Hoe hard denken ze dat een wolf kan rennen?

 •   Optie: maak vooraf in de klas stempels van de pootafdruk van de wolf (dit kan met gips) en gebruik die om 

een route uit te zetten.

Groep 2 gaat met onderdeel 2 aan de slag: dit gaat over hoe wolven met elkaar communiceren waarbij ze 

gebruik maken van hun gehoor en geur. Na 30 minuten wisselen met onderdeel 1.

2a   Gehoor: 

 •   Een wolf hoort een andere wolf op grote afstand. Dit kan een afstand zijn van 40 km! Als wij 40 m uit elkaar 

staan, kunnen wij elkaar dan verstaan? Probeer dat maar eens!

 •   Op welke manier kunnen we contact met elkaar onderhouden over grote afstanden? Hierbij ligt de nadruk 

op het sociale deel: hoe communiceren wolven als ze op grote afstand van elkaar zijn? Hoe zorgen ze 

ervoor dat ze tijdens de jacht met elkaar kunnen blijven praten? Ze huilen niet tijdens de jacht, anders 

waarschuwen ze de prooi. Ze maken wel geluiden zodat anderen weten waar ze zijn en stemmen hun 

acties met elkaar af. Probeer maar eens met elkaar te communiceren over een grotere afstand. Weet je wat 

de ander bedoeld?

 •   En kun je het huilen van de wolf nadoen? Ervaar eens hoe lastig het is om over grote afstand elkaar te 

horen/verstaan.

2b  Geur:

 •   Geur is in de wolvenwereld erg belangrijk. Laten we eens kijken hoe goed jouw neus is. Een groot verschil 

is dat wij ruiken als we een ruimte binnen komen. Na een tijdje ruiken we niets meer. Een wolf ruikt door de 

natte neus continu de geur die in de omgeving hangt. 

 •   Loop door het veld en ga eens snuffelen, aan bomen, aan bladeren, pak een handje aarde, en snuif dit eens 

op. Wat ben je via je neus over dit gebied te weten gekomen?
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De hele klas gaat met onderdeel 3 aan de slag: de klas gaat het gebied verkennen en zich voorstellen dat ze als 

wolf hier binnen komen wandelen. In totaal is hier 45 minuten de tijd voor.

Optie: maak voorafgaand aan dit onderdeel met de kinderen twee maskers in de klas: een masker van een hert 

en van een wolf dat tijdens dit onderdeel gebruikt kan worden.

3. De jacht

 •   Verdeel de klas weer in groepjes van ong. 8 kinderen. Elk groepje is een roedel: het mannetje, met een 

vrouwtje en 4 welpen en 2 2-jarige wolven. Als de roedel gegeten heeft, dan is het tijd om te rusten. Wat is 

een lekker plekje voor de roedel om zich terug te trekken? Waar moet het plekje aan voldoen?

 •   Wat doet de roedel nog meer op zo’n dag? Een beetje spelen, een beetje slapen, de vacht verzorgen. De 

roedel loopt door het veld en kiest een plek waar ze willen rusten, een plek waar ze een hol willen maken, 

bedenken wat ze hier kunnen eten, en bekijken waar het gevaarlijk voor ze is. Laat de groepjes 10 minuten 

hun weg zoeken. 

Als laatste de jacht

 •   De hele klas is weer één groep. Vandaag gaan de wolven op jacht. Het lievelingseten van de wolf is: herten. 

 •   Maak 2 groepen, een groep van 10 wolven en een groep van 15 herten, afhankelijk van de totale 

groepsgrootte. Er zijn meer herten dan wolven. De wolven krijgen een rood lint, de herten krijgen een 

blauw lint. Hebben de kinderen een masker gemaakt, laat ze dat hier gebruiken. Beide teams hebben 

even tijd om zich in te leven in hun rol, en af te spreken hoe ze het gaan aanpakken en met elkaar blijven 

communiceren. In beide teams zit een leider, een aantal mannetjes en vrouwtjes, een aantal jonge dieren 

en een enkel oud, zwak dier.

 •   De jacht wordt gestart door het oudste mannetje. Hij bepaalt op welk ziek, zwak, oud of heel jong dier er 

gejaagd gaat worden. Dat ziet de wolf o.a. aan de vacht (die dan niet meer mooi glanst) en aan de ogen (die 

dof zijn) van de prooi. Op welke manier onderhouden de dieren contact met elkaar, zowel de wolven als de 

prooidieren?

 

Veel plezier!



MEDIUM  VARIANT: Opdrachtencircuit

Benodigdheden
- Werkblad ‘Poepen moet’

- Werkblad ‘Voedselpiramide’

- Werkblad ‘Lichaamstaal’

- Werkblad ‘Hond en de Wolf’

Introductie (5 minuten)
Leerlingen gaan in groepjes een opdrachtencircuit doorlopen. Op iedere tafel ligt het materiaal en de 

benodigde werkbladen klaar. Na 10 minuten is een ronde voorbij en wisselen de groepjes door. 

Kern (10 tot 40 minuten)
Voor iedere  opdracht is ongeveer 10 minuten de tijd nodig. Er zijn vier opdrachten, als er minder tijd 

beschikbaar is kan ook een keuze gemaakt worden uit de opdrachten. Zijn er meer dan 4 groepjes, dan gaan 

meerdere groepjes met dezelfde opdracht aan de slag. Wellicht heb je zelf nog meer opdrachten die aan het 

circuit kunnen worden toegevoegd. En wellicht heb je variaties op de hier beschreven opdrachten. 

Optie Werkblad “Poepen moet”
Organiseer een poep-quiz. Verzamel enkele dagen voordat het circuit in de klas uitgevoerd gaat worden, 

verschillende soorten poep. De poep wordt op een schaaltje, afgedekt op de tafel gezet. Daarnaast liggen een 

aantal kaartjes met de namen van dieren. 

De kinderen leggen het juiste kaartje bij de juiste poep

Optie Werkblad “Voedselpiramide”
De voedselpiramide kan op veel verschillende manieren gerealiseerd worden: in groepjes met kaartjes aan de 

slag, of met de gehele klas waarbij een levende piramide gebouwd wordt. Ken je ook het voedselweb, dat op 

diverse manieren uitgebeeld kan worden: De kinderen staan in een cirkel, geef ieder een kaartje met de naam 

van een plant of dier uit één van de drie lagen en maak gebruik van een bol wol. Eén kind start en houd het 

begin van de bol vast. De wol wordt naar een ander kind in de cirkel gegooid die hij eet of waardoor hij gegeten 

wordt. Is hij een ‘ree’, dan kan hij de bol naar een kind met een kaartje ‘bladeren’ gooien of naar een kind met het 

kaartje ‘de wolf’.  

In het filmpje vertellen leerlingen wat een voedselweb is.

Afsluiting
Praat met de leerlingen over wat ze geleerd hebben:

Hoe ziet de poep van een wolf eruit? En hoe komt dit? Wat zijn de gevolgen als de wolf weer in Nederland 

komt?
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https://www.youtube.com/watch?v=myXYB96qfSg


Werkblad “Poepen moet”

Als je in de natuur loopt, is het lastig om wild te spotten. Toch kun je erachter komen wat er in jouw 

natuurgebied rondloopt. Ieder dier heeft andere eetgewoonten. Wat erin gaat, moet er weer uit. Ieder dier heeft 

andere poep!

-  Graseters (herbivoren) zoals koeien en reeën, eten veel vezels. Deze vezels verteren niet helemaal en die vindt 

je terug in de poep.

-  Vleeseters (carnivoren) zoals wolven, eten prooidieren. De vacht van de prooidieren verteert ook niet 

helemaal. Ook dat is terug te vinden in de poep. 

-  Alleseter (omnivoren) zoals varkens en beren, eten veel verschillende dingen. Het is nog maar de vraag wat je 

terug vind in de poep. Zaden, vezels en stukjes vacht vindt je soms in kleine beetjes terug, maar de omnivoor 

gaat het liefst voor eten dat makkelijk verteerd.

Poep herkennen is een makkelijke manier van spoorzoeken, het is duidelijk zichtbaar en het blijft een poosje 

liggen.

Hieronder zie je 4 verschillende soorten poep. Welke poep is van de hond, de ree, de wolf en de vos?
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Werkblad “Voedselpiramide”

De wolf is een vleeseter. Om aan zijn voedsel te komen moet hij jagen. Hij eet vooral reeën, edelherten, biggen 

van wilde zwijnen, soms andere  dieren zoals muizen, konijnen en hazen. Dat zijn prooidieren. Herten eten gras, 

takjes en bladeren. De biggen van wilde zwijnen eten eikels, gras, wortels en wormen. 

Jullie gaan een voedselpiramide maken. 

Een piramide is een stapel blokken op elkaar gestapeld. Elke laag staat voor een groep dieren of planten. Elke 

laag dieren eet de planten of dieren die in de laag er onder zit. In de voedselpiramide staat de jager bovenaan 

en het prooidier eronder. Het eten van het prooidier staat daar weer onder.  

Op de kaartjes staan afbeeldingen van allerlei soorten dieren en planten. Knip de kaartjes uit. Hiermee gaan 

jullie de voedselpiramide bouwen. De piramide bestaat uit drie lagen. Niet alle kaartjes hoeven jullie te 

gebruiken.

- Wat ligt onderop? Wat staat bovenaan?

- Kun je verschillende piramides maken?

Optie:

Jullie hebben net met de afbeeldingen een piramide gebouwd. Bouw met die informatie nu een levende 

piramide buiten op het grasveld. Maak groepjes van 8 kinderen, waarbij 6 kinderen een rol krijgen van plant, 

planteneter of vleeseter en 2 kinderen helpen om de piramide te bouwen.

- Zijn er meer planteneters, vleeseters of planten?

- Wie moet onderop? 

- Verdeel binnen het groepje de rollen. 

Hoe bouw je de piramide:

Drie kinderen zitten op handen en knieën, met de bovenbenen in een hoek van 90 graden met de onderbenen. 

De volgende laag verdelen hun gewicht over 2 kinderen; dus een onderbeen op het ene kind en het andere op 

het andere kind. Leg niet de druk op de knieën en niet op de ruggengraat. De bovenste laag klimt er met hulp 

van het 7e en 8e kind en met de begeleider op. Wissel daarna de rollen om. En wat gebeurt er als een onderdeel 

van de voedselpiramide ontbreekt? Let wel op: het bouwen van de piramide moet wel goed begeleid worden.
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Werkblad “Lichaamstaal”

Ben je weleens op vakantie geweest in een land met een vreemde taal?

Hoe communiceer je als je de taal niet begrijpt?

Wolven communiceren onder elkaar door middel van lichaamstaal.

Biologen onderzochten de lichaamstaal van de wolven. De lichaamstaal bestaat uit verschillende signalen.

De signalen die worden gemaakt met gezichtsuitdrukkingen en de houding van de staart zijn voor ons ook 

zichtbaar.

Op de volgende pagina staan afbeeldingen van vijf wolven in verschillende stemmingen: 

- ontspannen

- nederig/onderdanig

- angstig

- aanvallend

- imponerend

Bekijk hoe de wolf er in de diverse stemmingen uitziet. 

Kun je de juiste stemming bij de juiste afbeelding plaatsen? 

Hoe zou jij reageren op die verschillende wolven als je die zou tegenkomen? Wat zou je doen? 
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A. Ik will graag imponeren. 

B. Ik ben bang.

C. Ik ben nederig of onderdanig.

D. Ik wil aanvallen!

E. Ik ben ontspannen.

Antwoorden:

Wolf 1:  _____

Wolf 2:  _____

Wolf 3:  _____

Wolf 4:  _____

Wolf 5:  _____
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Welke stemming hoort bij welke wolf?
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Antwoordenvel 
welke stemming hoort bij welke wolf?

De antwoorden

Wolf 1: B. Ik ben bang.

   Ik klem mijn staart tussen mijn poten. Ik leg mijn oren in mijn nek en buig mijn poten 

om mijzelf zo klein mogelijk te maken.

Wolf 2: E. Ik ben ontspannen.

   Mijn staart hangt naar beneden en ik heb mijn oren naar voren gericht.

Wolf 3: D. Ik wil aanvallen!

    Mijn staart hou ik loodrecht en mijn oren staan naar voren gericht.

Wolf 4: C. Ik ben bederig of onderdanig.

   Ik laat mijn staart niet zien. Hoe onzekerder en onderdaniger ik ben, hoe meer ik mijn 

staart verberg.

Wolf 5: A. Ik wil graag imponeren.

   Ik hou mijn staart in de lucht en zet mijn rugharen overeind: zo lijk ik groter dan ik 

eigenlijk ben.



Werkblad “Hond of Wolf”

In de media wordt de laatste tijd steeds vaker gemeld dat er een wolf is gesignaleerd. Was het wel een wolf? 

Of was het toch een grote hond? Het is heel lastig om in het veld te zien of daar echt een wolf liep. 

Kruis aan welke kenmerken gelden voor de hond en welke kenmerken gelden voor de wolf:

 Hond Wolf

Rechte naar beneden hangende staart

Krulstaart

Witte sokken

Spitse driehoekige oren

Zeer korte snuit

Brede krachtige  kop

Hieronder staan twee afbeeldingen waarop een hond en een wolf te zien zijn. 

Geef aan wat de hond is en wat de wolf is.
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LARGE  VARIANT: Interview opdracht

Benodigdheden
- Krantenknipsels/nieuwsitems over de wolf in Nederland op RTV Noord

- Digitaal schoolbord of computerlokaal 

- Afbeelding ‘De wolf en zijn sleutelrol in de natuur’

Introductie (30 minuten)
-  Bespreek de nieuwsitems of de krantenknipsels over de wolf met de klas, en wat zij zelf gehoord hebben over 

de wolf.

-  Hoe denken zij over de wolf, en het feit dat deze in de toekomst misschien weer in Nederland leeft. Weten zij 

wat hun ouders/familie van de wolf denken? Wat zijn mogelijke gevaren van de wolf? En wat voor positieve 

invloed kan de wolf hebben op de Nederlandse natuur? 

-  Vertel aan de leerlingen dat het imago van de wolf in Nederland nogal wisselend is.

Kern 
De leerlingen gaan hun (groot)ouders of andere volwassenen binnen het gezin of familie interviewen. In de klas 

worden vragen voor het interview opgesteld. Het doel is dat de leerlingen in tweetallen het interview uitvoeren. 

De vragen gaan over het beeld dat mensen hebben van de wolf, het imago. 

Voorbeeld-vragen zijn:

- Heeft u ooit een wolf gezien?

- Denkt u dat de wolf hier al woont?

- Zou u bang zijn als er een wolf in de buurt is?

- Wat zou u doen als er een wolf komt?

- Met welke sprookjes over de wolf bent u opgegroeid? 

- Weet u waar de slechte naam van de wolf vandaan komt?

- Weet u wanneer de laatste wolf in Nederland heeft rondgelopen?

- Hoe zou Nederland eruit gaan zien als de wolf weer terug komt?

Leerlingen interviewen thuis de persoon, en werken de antwoorden uit. 

De antwoorden worden op een later moment klassikaal besproken en bijvoorbeeld in een artikel verwerkt voor 

de schoolkrant of op een andere manier verspreid via de website of facebook-pagina van de school.

Afsluiting (30 minuten)
Bespreek de rol van de wolf in een natuurgebied en gebruik de platen van de Oostvaardersplassen met en 

zonder de invloed van de wolf. Wat kunnen we concluderen over het imago van de wolf? Wat weten we nu over 

waar dat imago vandaan komt?
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