
• Hoe herken je bijen? 
• Zaadbommen maken
• Een rommelhoekje voor wilde 

bijen

• Invulformulier (+ antwoorden).  
Wat zijn de belangrijkste verschillen 
tussen een bij, hommel, zweefvlieg 
en wesp? 

• Telformulier Nationale Bijentelling 
voor het basisonderwijs

• Online workshop 19 
april bijen en hommels 
leren herkennen

• Online minicursus ‘Iets 
BIJ-leren’ op de IVN 
Natuuracademie

Meesters en juffen, geven jullie BIJ-les? Over een paar weken is de Bijentelling voor 
het eerst speciaal voor scholen. Tel je met jouw school op 21 en 22 april alle hommels, 
bijen en zweefvliegen op en rond het schoolplein? 

Op de website van De Nationale Bijentelling staan spelletjes en activiteiten voor de 
klas om te oefenen. In deze  factsheet van de Zeeuwse NME-centra en IVN 
Natuureducatie vind je alle beschikbare leskisten, materialen en gastlessen rondom 
de bij. 

https://youtu.be/zKNFMrFeYMg
https://youtu.be/AqW1HZPLRd0
https://youtu.be/W1LYaHunhRM
https://youtu.be/W1LYaHunhRM
https://www.nederlandzoemt.nl/wp-content/uploads/2020/11/Zoekkaart-2020_DEF-samengevoegd.pdf
https://www.nationalebijentelling.nl/bijles/
https://www.nationalebijentelling.nl/bijles/
https://www.ivn.nl/provincies/zeeland/nieuws/workshops-nationale-bijentelling
https://www.ivn.nl/provincies/zeeland/nieuws/workshops-nationale-bijentelling
https://www.ivn.nl/provincies/zeeland/nieuws/workshops-nationale-bijentelling
https://natuuracademieonline.ivn.nl/resources/dieren-insecten
https://natuuracademieonline.ivn.nl/resources/dieren-insecten
https://natuuracademieonline.ivn.nl/resources/dieren-insecten
https://www.nationalebijentelling.nl/bijles/


NME Schouwen-Duiveland 
NMESD

• Imker in de klas 
Een imker komt in de klas vertellen over de bijzondere 
wereld van de bijen. 

• Leskist Bijenkorf (onderbouw)  
Met de bijenkorf maken kinderen op een speelse manier 
kennis met bijen en het nut dat ze hebben voor mens en 
plant. In de kist vind je het bijenpad, de bijendans en een 
leuke imkeropdracht met imkermuts en handpoppen!

• Leskist bijenkast (midden- en bovenbouw) 
Deze leskist bestaat uit een echte bijenkast zoals die 
door imkers wordt gebruikt. Bijgevoegd vind je verschil-
lende lessuggesties; een informatieve foto-opdracht, een 
spannend bestuivingsspel, alles over de imker... Naast de 
honingbij komt ook de bijzondere wilde bij aan bod.

• Bijenpad (onderbouw) 
Avontuurlijk bijenpad langs het bijenhotel, de bloemen-
weide en de bijenstal op de Stadsboerderij in Zierikzee.

• Gastles ‘Wilde bij zoekt schoolplein’ 
In deze gastles gaan kinderen in groepjes aan de slag 
met de wilde bij. Ze adopteren per groepje een wild 
bijtje en onderzoeken alle ins en outs van hun eigen 
gekozen soort.

NME Zeeuws-Vlaanderen    
Natuur&ZO

• Imker in de klas 
Een imker komt in de klas vertellen over de bijzondere 
wereld van de bijen.

• Leskist Bijenkorf (onderbouw)  
Met de bijenkorf maken kinderen op een speelse manier 
kennis met bijen en het nut dat ze hebben voor mens en 
plant. In de kist vind je het bijenpad, de bijendans en een 
leuke imkeropdracht met imkermuts en handpoppen!

• Bijenboel (middenbouw en bovenbouw) 
In de kist ‘Bijenboel’ wordt de bij uitgebreider behan-
deld. Denk je aan bijen, dan denk je misschien in eerste 
instantie aan honingbijen. Maar er zijn nog zoveel meer 
soorten. De honingbij is maar een van de ongeveer 370 
soorten in Nederland. In deze leskist leer je hoe belang-
rijk honing- en wilde bijen zijn.

NME Beveland 
Mec de Bevelanden

• Imker in de klas (start na de meivakantie) 
Een imker komt in de klas vertellen over de bijzondere 
wereld van de bijen. 

• Leskist Bijenkorf (onderbouw)  
Met de bijenkorf maken kinderen op een speelse manier 
kennis met bijen en het nut dat ze hebben voor mens en 
plant. In de kist vind je het bijenpad, de bijendans en een 
leuke imkeropdracht met imkermuts en handpoppen! 

• Leskist bijenkast (midden- en bovenbouw) 
Deze leskist bestaat uit een echte bijenkast zoals die 
door imkers wordt gebruikt. Bijgevoegd vind je verschil-
lende lessuggesties; een informatieve foto-opdracht, een 
spannend bestuivingsspel, alles over de imker... Naast de 
honingbij komt ook de bijzondere wilde bij aan bod.

• Spel ‘Honing op mijn brood’ (onderbouw) 
Een eenvoudig spelletje dat gespeeld kan worden in een 
klein groepje. De kinderen leggen de kaartjes in de juiste 
volgorde. Hebben ze het goed dan krijgen ze een lekkere 
honingtraktatie, mmmmm.

NME Walcheren 
Terra Maris

• Imker in de klas  
Een echte imker komt in de klas vertellen over de ‘bij’-
zondere wereld van de bijen. 

• Leskist Bijenkorf (onderbouw)  
Met de bijenkorf maken kinderen op een speelse manier 
kennis met bijen en het nut dat ze hebben voor mens en 
plant. In de kist vind je het bijenpad, de bijendans en een 
leuke imkeropdracht met imkermuts en handpoppen!

• Leskist bijenkast (midden- en bovenbouw) 
Deze leskist bestaat uit een echte bijenkast zoals die 
door imkers wordt gebruikt. Bijgevoegd vind je verschil-
lende lessuggesties; een informatieve foto-opdracht, een 
spannend bestuivingsspel, alles over de imker... Naast de 
honingbij komt ook de bijzondere wilde bij aan bod.

• Bij-les van de imker  
In de museumtuin van Terra Maris bezoeken de kinderen 
samen met de huisimker de bijenstal ’t Raathuis, waar 
ze de bijenkasten echt kunnen zien! Hierna maken de 
kinderen samen een bijenhotel voor op het schoolplein.

Overig lesaanbod: 

• Lesbrief Bijen: bijzondere beestjes  
(middenbouw en bovenbouw)

• Onderzoekslesbrief Bijen (bovenbouw)

Aanbod NME Zeeland

https://www.ivn.nl/document/lessenbundel-de-zeeuwse-natuur-bijen-2022
https://www.ivn.nl/document/lessenbundel-de-zeeuwse-natuur-bijen-2022
https://www.nederlandzoemt.nl/wp-content/uploads/2018/04/Module-1-Nationale-Bijentelling.pdf

