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Leergebied(onderdeel): Wereldoriëntatie (natuur) 

Lesonderwerp: Bosklassen: het everzwijn 
 

Leerinhoud: Feiten, begrippen, relaties, methodes, attitudes. 

• Een vrouwtjes everzwijn noemen we ook zeugen en baggen 

• De mannetjes noemen we keilers of beren 

• De jongen noemen we biggen 

• Uiterlijke kenmerken van het everzwijn:  
- groot, krachtig, massief hoefdier 
- ruwe, lichtgrijs-roodbruine tot grijs-zwarte, borstelige vacht 
- biggen hebben een geelbruin gestreepte vacht (pyjama) 
- mannetjes hebben een paar stevige, tot slagtanden uitgegroeide hoektanden 
- snuit eindigt in platte, schijfvormige neus 

• Everzwijnen zijn omnivoren/alleseters. Een omnivoor is een dier dat leeft van planten en vlees. 
• Het wild zwijn leeft voornamelijk in vochtige tot natte loofbossen (met eik, beuk, es en els) maar komt ook 

voor in oudere naaldbossen met dichte ondergroei, struwelen en zelfs in rietvelden en moerassen 

• Enkele vijanden: beren, uilen, lynxen en de mens 

• Weetjes: 
- ’s Nachts actief 
- Leven in groep 
- Kunnen slecht zien 
- Ze nemen een modderbad 
- Van hun haren maken ze verfborstels 
- Ze kunnen heel slecht zien maar hebben een goede reuk- en tastzin. 

• Samenwerken in kleine groepen door rekening te houden met basisvaardigheden: luisteren naar elkaar: 
kijken naar elkaar, elkaars antwoord respecteren. 

• Zich verantwoordelijk voelen voor hun rol. (stiltekapitein, tafelbaas, schrijver, ..) 

• Verschillende onderzoeksvragen noteren 
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Leerplandoelen: Onderwijsnet: ZILL 

OWna2 In verschillende biotopen vaak voorkomende organismen waarnemen, onderzoeken, 
benoemen en ordenen  
• 2.5 - 12 Vaak voorkomende organismen uit de eigen omgeving waarnemen, herkennen en 
onderzoeken 

OWna5 Ervaren, onderzoeken, vaststellen en uitdrukken hoe levende organismen door een 
specifieke (lichaams)bouw, houding of handeling aangepast zijn om in hun omgeving te 
functioneren en te overleven  
• 4 - 12 De uitwendige bouw van een dier onderzoeken en daarbij woorden gebruiken zoals 
kop, buik, staart, veren, klauw, bek, nek, vin, kieuw, schub, schelp … 
• 4 - 12 Illustreren hoe bepaalde houdingen of handelingen van organismen wijzen op en 
aanpassing aan hun omgeving 

SErv3 Samenwerken met anderen en zo bijdragen aan het realiseren van een gemeenschappelijk 
doel 
• 5 - 12 Gericht samenwerken in duo of kleine groep - iets aan elkaar kunnen uitleggen - 
voorstellen formuleren om tot een gezamenlijk antwoord te komen bij vragen 
• 9 - 12 Elkaars rol en taakbesef bespreken 

IVoc3 Onderzoeksvragen formuleren, naar een antwoord zoeken en bevindingen formuleren 
• 7 - 12 Onderzoekend leren: zich laten inpalmen door nieuwe dingen uit de omgeving - 
onderzoeksvragen stellen - een onderzoeksuitkomst voorspellen - een onderzoeksstrategie 
bedenken en uitvoeren - experimenteren en exploreren - onderzoeksresultaten en 
bevindingen bundelen - verslag uitbrengen en een conclusie formuleren, een antwoord op de 
onderzoeksvraag geven - over het onderzoek en de resultaten en bevindingen ervan met 
anderen communiceren - met de resultaten en bevindingen aan de slag gaan 

 

 

Lesdoelen:  

1. Onderzoeksvragen opstellen en onderzoeken. (IVoc3) 
2. Woonplaats van een everzwijn verwoorden. (OWna2) 
3. Lichaamsdelen (tepels, slagtanden, borstelachtige huid, …) van het everzwijn verwoorden en aanduiden. 

(OWna5) 
4. Aanpassingen van het lichaam aan de omgeving verwoorden. (OWna5) 
5. Een gezamenlijk antwoord formuleren. (SErv3) 
6. Een rol toepassen. (SErv3) 

 

Beginsituatie specifiek voor deze les: 

Situering in het leerproces: aanbreng inoefening herhaling evaluatie 

Voorkennis van de klasgroep: 

• De leerlingen kennen een varken en hoe het eruit ziet. 

• De leerlingen kennen de verschillende rollen bij een rollenkaart maar kennen niet de specifieke benaming. 

• Na deze inhoudelijk les gaan beide klassen op uitstap naar het dierenpark waar ze een everzwijn in het 
wild zullen zien en dankzij een gids ook nog meer informatie krijgen. 

• Deze les wordt tegelijk gegeven aan beide klassen.  

• De quiz wordt gespeeld na de uitstap en dient als evaluatie. 

• De les wordt gegeven in een klaslokaal waar er een krijtbord aanwezig is. 

Leerling-specifieke gegevens: 

• Samenwerken met elkaar verloopt vlot.  

• In 4A zet ik Cedric en Gianni best niet samen en in 4B Quinten en Souhaymi ook niet. 
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Bronnen: volgens de APA-normen 

• Natuurpunt. Het everzwijn. Geraadpleegd op 11 mei 2018, via  
https://www.natuurpunt.be/pagina/everzwijn 

• Wikipedia. Het wild zwijn. Geraadpleegd op 12 mei 2018, via https://nl.wikipedia.org/wiki/Wild_zwijn  
• zoogdierverening. Everzwijn. Geraadpleegd op 12 mei 2018, via http://www.zoogdiervereniging.nl/het-

wild-zwijn-sus-scrofa  

 

Bijlagen: bordschema, ingevulde werkbladen, teksten, …   

• Werkbundel 

• Foto’s 
 

Materiaal/locatiewijziging: 

• Werkbundel 

• Krijtbord 

• Grote bladeren + kleurpotloden 

• Spel 
• Afbeeldingen 
• Stappenplan 

• ABCD-kaarten 
 

LESOPBOUW  

 

1. Klassikaal aanhalen van het onderwerp  

  oriëntatie  instructie  verwerking  afronding 

 5’  1  Foto van het everzwijn 

 /     
 

Organisatie: 
Ik haal het onderwerp aan. Daarna stel ik enkele vragen aan de leerlingen.  
 
Uitleg + richtvragen: 

“Vandaag leren we meer over een dier. Jullie raden welk dier.” 
“Jullie stellen ja-nee vragen en ik antwoord met ja of nee.” 
“Ik geef jullie een extra hint: personages uit een stripverhaal zijn er zot van.” (Astrix en Obelix => everzwijn) 
 
Uitleg + richtvragen 2: 

- “Wat weten jullie al over het everzwijn?” 
- “wat wil je graag te weten komen?” 

“In de les gaan jullie op onderzoek zodat jullie een antwoord kunnen vinden op jullie gestelde vragen.” 
 

2. Groepswerk: informatie over het everzwijn a.d.h.v.e. spel  

  oriëntatie  instructie  verwerking  afronding 

 20’  2,3,4,5,6  Spel, grote papieren en kleurpotloden, rolkaarten, stappenplan 

 1    Ik verdeel de 37 leerlingen in verschillende groepen. Er zullen enkele groepen dubbel zijn. 

 

Organisatie: 

Ik verdeel de leerlingen in 8 groepen. Elke groep krijgt een spel. Dankzij dit spel komen de leerlingen tot de 
leerinhoud. De leerlingen maken een ‘mindmap’ van de verkregen leerinhoud. De leerlingen in de groep krijgen 
een rol toegedeeld. 

 

https://www.natuurpunt.be/pagina/everzwijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wild_zwijn
http://www.zoogdiervereniging.nl/het-wild-zwijn-sus-scrofa
http://www.zoogdiervereniging.nl/het-wild-zwijn-sus-scrofa
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Uitleg: 

“Ik verdeel jullie straks in groepen. Elke groep krijgt een spel. Jullie spelen dit spel. Hieruit zal je wat leren over 
het everzwijn. Je noteert alle belangrijke informatie op dit groot blad. Jullie maken in het midden van het blad 
een titel. Bijvoorbeeld jullie spel gaat over het eten dat een everzwijn eet. Dan noteer je in het midden voedsel. 
Trek er een kring rond zodat de titel goed opvalt en daarrond noteer je de informatie die jullie uit het spel 
halen. Als je klaar bent met het spel en mindmap lezen jullie de tekst over uw onderwerp. Lees het tekstje over 
jouw onderwerp. Vul daarna jullie mindmap verder aan. Daarna bespreekt elke groep wat hij heeft gevonden.” 

“Jullie krijgen elk een rollenkaart. Bijvoorbeeld je krijgt de rol van stiltekapitein.  

- “Wat zou je dan moeten doen?” 

 

Richtvragen: 

- “Wat moeten jullie nu eerst doen?” (spel spelen) 

- “Daarna?” (Mindmap maken) 

 

Bordschema: 

Ik noteer de stappen en de afspraken op het krijtbord 

 

3. Klassikale verwerking a.d.h.v. het werkblad  

  oriëntatie  instructie  verwerking  afronding 

 15’  2,3,4,5  Werkblad, verschillende foto’s of  

 2     
 

Organisatie: 

Elke groep bespreekt wat ze hebben ontdekt. Daarna vullen we klassikaal het werkblad in. Ik geef extra uitleg. 

 

Uitleg: 

“Groep 1/groep 2/groep 3/ groep 4 en groep 5.” 

- “Wat hebben jullie gevonden?” 

“We noteren …”  (ik overloop elke groep en noteer daarna de antwoorden in de werkbundel) 

 

Begeleiding: 

Ik loop rond en begeleid de leerlingen. 

 

Extra informatie: 

- Voedsel 

Het zijn alleseters of omnivoren. Ze eten voornamelijk plantaardig voedsel, zoals eikels, beukennoten, 
kastanjes, wortelen, bladeren van wilde planten en landbouwgewassen (maïs, knollen, bieten). In 
goede mastjaren bestaat hun dieet voor 70 tot 80% uit beukennoten en eikels. In zo’n jaren eet een 
mannetjeszwijn bijna 2 kg eikels per dag. Afhankelijk van het seizoen en het voedselaanbod wordt het 
dieet aangevuld met dierlijk voedsel zoals in de bodem of in dood hout levende larven, regenwormen, 
kleine knaagdieren, konijnen, aas, naaktslakken, amfibieën en truffels. 

- Woonplaats 
Het wild zwijn leeft voornamelijk in vochtige tot natte loofbossen (met eik, beuk, es en els) maar komt 
ook voor in oudere naaldbossen met dichte ondergroei, struwelen en zelfs in rietvelden en moerassen. 
Het wild zwijn leefde oorspronkelijk in heel Europa (noordelijk tot Zuid-Scandinavië), Noordwest-
Afrika en grote delen van Azië, van Ierland tot Japan en Java. Hij is ingevoerd in onder andere de 
Verenigde staten, Australië, op de Molukken en enkele eilanden in de Grote Oceaan. Geïntroduceerd 
in Engeland, Zweden en Sicilië. 

- Uiterlijk 
Het wild zwijn heeft een borstelachtige vacht die 's winters langer en donkerder is dan in de zomer. In 
het voorjaar vallen de winterharen uit en krijgen ze een kortere en lichtere vacht. Ze hebben een kort 
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en stevig lijf en een afgeplatte sterke snuit. De neus eindigt in een wroetschijf. De achterpoten zijn 
korter dan de voorpoten en volwassen dieren hebben een staart die eindigt in een pluim. Volwassen 
mannetjes worden keilers genoemd en hebben twee slagtanden, die door jagers "houwers" worden 
genoemd. Deze slagtanden zijn twee hoektanden in de onderkaak, die naar boven gericht staan. Ook 
de bovenste hoektanden zijn sterk ontwikkeld en wijzen omhoog. Hoe ouder een mannetje is, hoe 
verder deze hoektanden naar boven uitsteken. Over de borstkas heeft het mannetje een vier 
centimeter dikke laag kraakbeen, die dient als bescherming voor de longen en het hart in gevechten. 
De frislingen (biggen) hebben horizontale strepen, ook wel zwijnenpyjama genoemd, die dienen ter 
camouflage. De strepen verdwijnen na drie tot vijf maanden 

- Voortplanting 
Mannetjes (keilers of beren) en vrouwtjes (zeugen of baggen) ontmoeten elkaar in de paartijd. Die valt 
in de herfst. De conditie van een dier bepaalt of het meedoet aan de voortplanting. Zeugen doen mee 
aan de voortplanting vanaf een gewicht van 25 à 30 kg. Tijdens de bronst leveren de keilers felle 
gevechten om de berige zeugen. Na de paring en een draagtijd van 110 à 120 dagen worden de jongen 
geboren, meestal in maart. Een worp bestaat gemiddeld uit zes biggen. De jongen worden geboren in 
een door de moeder aangelegd nest (de ketel) gemaakt door dode bladeren en takken. In dit nest 
blijven ze samen met hun moeder tijdens de eerste week van hun leven. Na een week sluiten moeder 
en jongen zich weer aan bij de oorspronkelijke groep. 
 

- weetjes 

• Zwijnen zijn sociale dieren en leven grotendeels in groepen: de rottes. Een rotte bestaat uit een 
aantal volwassen zeugen, jongen (de frislingen) en tweejarige dieren (de overlopers). Een rotte kan 
bestaan uit enkele tientallen dieren. 

• De haren van een wild zwijn worden vaak gebruikt voor verfkwasten. 

• Wilde zwijnen nemen regelmatig een modderbad (een zoel) om hun huid en vacht in een goede 
conditie te houden. Het laagje modder dat na het bad op de huid blijft zitten, wordt verwijderd door 
tegen bomen aan te schuren. Met de modder worden ook parasieten verwijderd. De schuurbomen 
staan vlakbij de zoelplaatsen, zijn 50 à 60 cm boven de grond afgeschuurd en door het veelvuldig 
gebruik verkleurd en gepolijst. 

• Wilde zwijnen zijn de favoriete hap van Asterix en Obelix. 

• Ze leven het liefst in de bossen, waar ze zich gemakkelijk kunnen verstoppen. Jagers willen vooral 
zwijnen vangen voor hun vlees.  Ook de haren van deze dieren worden gebruikt om kwasten en 
penselen te maken.  Ook wordt er op gejaagd omdat ze veel schade aanbrengen op de akkers van de 
boeren. 

• Het wild zwijn maakt knorrende en brommende geluiden. Wanneer het dier in paniek is of angst 
heeft, is een hoogtonig geschreeuw te horen. 

• Een wild zwijn heeft een scherp gehoor en goed reukvermogen, maar ze kunnen slecht zien. 
• Een everzwijn laat verschillende sporen achter:  

Wroetsporen 
Op zijn zoektocht naar voedsel, laat het wild zwijn wroetsporen achter in de humuslaag in 
bosgebied, in wegbermen, grasland en op akkers. Met zijn snuit en poten krabt hij de bodem open. 
Veegsporen 
Aan prikkeldraad, gaas of schuurbomen zijn soms rugharen van het wild zwijn te vinden 
Loopsporen 
De afdrukken van de hoeven van wilde zwijnen zijn tot 12 cm lang en 5-7 cm breed. Hoe ouder het 
dier, hoe groter de afdruk en hoe stomper de hoeven.  
Uitwerpselen 
Uitwerpselen van wild zwijn hebben een variabel uiterlijk. Ze kunnen tot 7 cm dik zijn, maar zijn 
meestal dunner. De kleur hangt af van het gegeten voedsel en varieert van donkergroen, zwart tot 
geel en bruin- tot geelgroen. Het zijn soms losse, maar kleven meestal in strengen of klonten aan 
elkaar. 

 

Bordschema: 
Ik noteer de antwoorden op het krijtbord. 

4. De everzwijnenquiz.  

  oriëntatie  instructie  verwerking  afronding 
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 10’    Krijtbord, whiteboard 8x en stiftje 58x, quiz-vragen 

 /     
 

Organisatie: 

De leerlingen worden verdeeld in verschillende groepen. Daarna spelen we een quiz. De leerlingen noteren hun 
antwoord op zelfgemaakte whiteboarden.  

 

Uitleg: 

“We gaan onze kennis over het everzwijn testen. Ik verdeel jullie straks in andere groepen. Elke groep krijgt een 
bord en een stift. Ik stel straks een vraag. Jullie bespreken in groep en noteren daarna jullie antwoord. Ik tel tot 
3 en dan stop je je bordje in de lucht. De groep met het meeste aantal punten, die wint.” 

(groepsverdeling) 

“Kies snel een groepsnaam.” 

(ik noteer op het bord 5 kolommen met bovenaan de groepsnaam. Bij een punt zet ik een streepje bij elke 
groep) 

 

Richtvragen: 

- “Wat ben je te weten gekomen over het everzwijn?” 

- “Hoe verliep de samenwerking?” 

- “Wat vond je van het spel/de les?” 

 

Quizvragen: 

1. Een everzwijn eet… 

a. Enkel andere dieren zoals wormen, insecten en verschillende vogels. Het is een vleeseter. 

b. Zowel planten zoals eikels en vlees zoals kleine knaagdieren. Het is een alleseter/omnivoor. 

c. Enkel planten zoals eikels, beukennootjes, gras, … . Het is een planteneter. 

2. Een everzwijn woont in  

a. vochtige tot natte loofbossen, naaldbossen en moerassen. 

b. droge gebieden zoals in Afrika. 

c. koude gebieden want ze hebben een dikke vacht om hun te beschermen. 

3. Welke uitspraak is correct? 

a. Alle everzwijnen hebben een donkere dikke vacht en grote slagtanden. 

b. Enkel een vrouwtjes everzwijn heeft een afgeplatte neus want die moet eten zoeken voor de 
andere. 

c. Biggen hebben horizontale strepen die dienen ter camouflage. De strepen verdwijnen na drie 
tot vijf maanden 

4. Welke uitspraak is correct? 

a. De jongen worden geboren in een door de moeder aangelegd nest (de ketel) gemaakt door 
dode bladeren en takken. 

b. De jongen worden geboren in de winter. 

c. De moeder bevalt altijd van 12 jongen. 

5. Welke uitspraken zijn correct? 

a. Everzwijnen nemen graag een modderbad. 

b. Everzwijnen kunnen goed zien, ruiken en horen. 

c. De haren van een everzwijn worden gebruikt voor verfkwasten.  

d. Het lievelingseten van Suske en Wiske is everzwijn. 

e. Op everzwijnen mag er nooit gejaagd worden.  

 

 

Evaluatie:  Evalueer hier je eigen handelen (did., ped. en/of org.). Wat deed je goed en waarom? Wat ging niet goed en 

waarom? (Denk aan voorbereiding en realisatie.) Doe een verbetervoorstel.  
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