
Herbarium maken 

Doelen 

- Het leren onderscheiden van de diverse bladtypen 
- Het herkennen van een aantal in Nederland voorkomende bomen 
- Het leren maken van een herbarium 
- Het herkennen van verschillende kenmerken van bladeren 
- Het leren omgaan met een zoekkaart 
- Het leren samenwerken aan een eindproduct 

 
Extra opdracht  

- Het leren maken van een kaft van een herbarium 
- Het toepassen van moderne media 

Benodigdheden 

- Memorykaartjes om groepjes te maken (zie bijlage 1) 
- Herbarium per groepje, 6 keer een herbarium met 5 invulbladen (zie bijlage 2) 
- Kenmerkenblad over bladeren van bomen (zie bijlage 3) 
- Zoekkaart voor bladeren van bomen (zie bijlage 4) 
- Boomrijke omgeving in de buurt 
- Boeken en kranten voor het drogen van de bladeren 
- Filmpje over het maken van een herbarium 

 
Extra opdracht 

- Chromebook  

Lesopbouw 

Introductie (5 minuten) 
Ik introduceer mijn les door te vertellen dat we een herbarium gaan maken. Ik laat de leerlingen 
eerst raden wat het zou kunnen zijn. Wanneer de leerlingen niet in de buurt komen van het juiste 
antwoord geef ik een aantal tips. Als de leerlingen ongeveer weten wat het inhoudt, dan laat ik het 
volgende filmpje zien: https://schooltv.nl/video/nieuws-uit-de-natuur-bladeren-1/#q=bladeren. Ik 
laat maar een klein deel van het filmpje zien, namelijk van 5:45 t/m 8:07. In dit stukje wordt 
uitgelegd wat een herbarium is en hoe het eruit ziet. Daarnaast wordt er vertelt welke informatie je 
allemaal kunt vinden in een herbarium. 
 
 
Instructie (10 minuten) 
Vervolgens ga ik door met mij verdere instructie. Om een herbarium te kunnen maken, moeten de 
leerlingen eerst over een bepaalde kennis beschikken. Zo moeten de leerlingen weten wat de 
verschillende kenmerken zijn van bladeren. Deze kenmerken leg ik uit aan de hand van bijlage 3. Het 
gaat hierbij om de bladvorm, de bladrand en de nervatuur. Deze bijlage vinden de leerlingen straks 
ook in hun herbarium. Ten slotte leg ik aan de leerlingen uit hoe je met de zoekkaart van bijlage 4 
aan slag moet gaan. Deze zoekkaart kunnen de leerlingen ook weer vinden in hun herbarium.  
 



Verwerking (20 minuten) 
Wanneer alle informatie op de leerlingen is overgebracht over het maken van een herbarium en het 
herkennen van de kenmerken van bladeren, ga ik de leerlingen groeperen. Het groeperen doe ik aan 
de hand van bijlage 1. De leerlingen krijgen van mij allemaal een lootje met een boomsoort erop. Op 
mijn teken gaan de leerlingen zonder te praten elkaar zoeken en paren van drie maken. Wanneer de 
leerlingen elkaar hebben gevonden, gaan ze samen aan een tafel zitten. Ik geef aan ieder groepje een 
leeg herbarium, met daarin; een zoekkaart, een kenmerkenkaart en vijf invulbladen. Ik vertel dat de 
leerlingen straks naar buiten gaan en op het plein en om de school opzoek gaan naar vijf 
verschillende bladeren van bomen. Het is hierbij belangrijk dat de leerling geen bladeren van struiken 
gebruiken. Ik stuur vervolgens één voor één een groepje naar buiten, de groepjes krijgen 5 tot 10 
minuten om de bladeren te zoeken. Ik ga zelf op een centraal punt staan, zodat de leerlingen bij mij 
terecht kunnen voor vragen en kunnen aangeven wanneer zij klaar zijn. Wanneer ieder groepje vijf 
verschillende bladeren heeft gevonden, gaan we samen naar binnen. De leerlingen gaan per groepje 
samen zitten om vervolgens de kenmerken van de bladeren te noteren op de invulbladen. Daarnaast 
gaan de leerlingen aan de hand van de zoekkaart opzoek naar de juiste boom bij het blad. Dit door de 
leerlingen door de stappen op de zoekkaart te volgen. Wanneer dit is gebeurd, gaan de leerlingen de 
bladeren netjes laten drogen. De leerlingen stoppen de bladeren tussen kranten en zoeken iets 
zwaars waarin de bladeren kunnen drogen.  
 
Wanneer de leerlingen nog tijd over hebben, mogen de leerlingen op de chromebook via 
documenten een kaft gaan maken voor het herbarium. De leerlingen kunnen hierbij denken aan; de 
namen van de leerlingen, een titel, plaatjes, etc. Deze kunnen we vervolgens afdrukken en aan het 
herbarium toevoegen.  
 
 
Afsluiting (5 minuten) 
Wanneer alle groepjes de gegevens over de bladeren in het herbarium hebben opgeschreven en de 
bladeren netjes hebben opgeborgen, ga ik samen met de leerlingen reflecteren op de les. Ik vraag 
aan de leerlingen wat ze van de les vonden, wat ze hebben geleerd, wat misschien anders zou 
kunnen, etc. Ik vertel ook direct wanneer we de bladeren in het herbarium gaan opplakken, dit is 
ongeveer na 2 weken.  
 

 

 

 

 

 
  



Bijlage 1: Memorykaarten om groepjes te maken  

Eik Eik Eik 
Kastanje Kastanje Kastanje 

Berk Berk Berk 
Esdoorn Esdoorn Esdoorn 

Beuk Beuk Beuk 
Hazelaar Hazelaar Hazelaar 



Bijlage 2: Invulbladen herbarium 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam: 
 
Kenmerken: 
  Bladvorm: 
 
  Bladrand: 
 
  Nervatuur: 
 
 



Bijlage 3: Kenmerkenblad over bladeren van bomen 

Kenmerken van bladeren 

Bladvorm 

 

Bladrand 

  

Nervatuur 

 



Bijlage 4: Zoekkaart voor bladeren van bomen 

 


