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 Bijen 
 
Bijen zijn onze kleinste huisdieren. Imkers houden bijen net zoals boeren kippen, varkens of 
koeien houden. Op warme, zonnige dagen zien we de bijen onvermoeibaar van bloem naar 
bloem vliegen. Wat zoeken ze daar? Wat lokt hen aan? 
De wereld van de bijen is een wonderbaarlijke wereld. Wie in de zaal goed rondkijkt, kan heel 
wat over de bijen leren. 
 
1. De honingbij is een insect. 
 
 a. Ze heeft  ................  poten. 

 b. Het lichaam bestaat uit  ........................  grote delen: 

   .............................. ,  ...........................................................  en .........................................................  . 
 

 Duid de volgende delen aan op de tekening. 
 voelsprieten - kop - angel - facetoog - borststuk - achterlijf - voorvleugel -  
 stuifmeelkorfje - achtervleugel - zuigtong. 

 
2. Bijen behoren tot de vliesvleugelen. 
 

a. De insecten die tot die orde behoren bezitten twee paar doorschijnende vleugels. 
 Noem 3 insecten die ook daartoe behoren.  

  .................................  ,  .............................................  en  ............................................................  . 
 b. In een korf wonen zeer veel bijen samen. Zo’n sociaal samenlevende  

  groep bijen wordt een  ........................................................  genoemd. 

 



 
3. Samenstelling van een bijenvolk. 
 
 Vul het rooster in. 
 

 

   

 
 

koningin 
 

werkster 
 

dar 
geslacht:    

aantal:    

kenmerken:  
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
 

 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
 

 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
 

levensduur:    

 
4. De raten. 
 
 Beantwoord de volgende vraagjes door in het vakje met het juiste antwoord 
 een kruisje te zetten. 
 
  
 a. De raten zijn gemaakt van ..............................................................................................................nectar.  
  stuifmeel.  
  was.  
 
 b. De cellen in de raten zijn .................................................................................................................... rond.  
  zeshoekig.  
  vierkant.  
 
5. De cellen. 
  

 Waartoe dient een cel? -  ......................................................................................................................  

  -  ......................................................................................................................  

  -  ......................................................................................................................  
 
 De speciale broedcel waar een koningin uitkomt wordt  .............................................................................  
 genoemd. 



 
6. Van ei tot volwassen insect. 
 
 21 dagen nadat het ei gelegd is, komt de jonge werkster uit haar cel. Gedurende deze periode heeft 

ze grote veranderingen ondergaan. De ontwikkeling van ei tot volwassen insect noemen we  ................  
. 

 

 Noteer bij de tekening de verschillende stappen in de ontwikkeling van ei tot bij. 
Kies uit: larve – volwassen werkster – pop – ei. 

 
 

7. Het drukke leven van een werkster. 
  

 Vanaf haar geboorte gaat de werkster aan de slag. Wat doet ze? 
 
 Van de 1e dag tot de 10e dag:  ............................................................................................................................  

    

 Van de 11e dag tot de 19e dag:  ............................................................................................................................   

     

     

 Van de 20e dag tot haar dood:  ............................................................................................................................   
 
8. Wat haalt een werkster? 
 

a. De omzetting van nectar tot honing is eigenlijk een omzetting van suiker. Dit gebeurt in de  ...........  

 van de bij. Nectar bestaat uit bietsuiker en water; 

 honing bestaat vooral uit  ..............................................  en  ........................................................................................  

.  

 b. Stuifmeel is het voedsel voor de  ...................................................................................  . 

  Stuifmeelkorrels worden ook wel  ............................................................  genoemd. 
 

 c. Naast stuifmeel en nectar haalt een werkster ook  .............................................  en  ......................................  . 



 
9. De taal van de bijen. 
 
 De werksters vertellen elkaar waar ze iets gevonden hebben door te dansen.  
 Hoe worden de 2 hoofdfiguren genoemd en wanneer worden ze uitgevoerd? 

 -   ................................................................  :  ...........................................................................................................................  

 -   ................................................................  :  ...........................................................................................................................  
 
10. De bestuiving van de bloemen. 
 

 Wanneer een bij in een bloem kruipt om de nectar op te zuigen, wrijft ze langs  

 de  ................................................................................  en er blijft  ..................................................................  aan haar 

lijf hangen. Als ze in een andere bloem kruipt, komt er van dit stuifmeel terecht op  

 de  ................................................................................  , het vrouwelijk gedeelte van een bloem. 
 
 Duid de delen van de bloem aan door de letters in het juiste cirkeltje te zetten. 
 
 
 a. helmknop 
 b. stempel 
 c. stuifmeelkorrel 
 d. stijl 
 e. vruchtbeginsel 
 f. nectarklier 
 g. eicel 
 h. helmdraad 
 
 
 
 
 

11. De ogen van een bij. 
 

 Bijen hebben, net zoals bijna alle insecten, 2 samengestelde ogen of  ............................................................ . 
 

zichtbaar voor het bijenoog  
 

UV 
 

blauw 
 

blauw/groen 
 

geel 
 

rood 

 zichtbaar voor het menselijk oog 
 
 Bijen zien kleuren op een andere manier dan de mens. Zo hebben proeven aangetoond dat een bij 

blind is voor  .......................................................................................................  , maar wel  ............................................  

kan zien.  

 
12. Welke bijenproducten kun je in de winkel aantreffen? 
 

  ......................................................................................................................................................................................................  

  ......................................................................................................................................................................................................  


