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 Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 
 
 
 
 
DE KONIJNEN VAN TIM 
 

1p  1 Tim heeft een aantal konijnen. De nagels van één van zijn konijnen zijn te lang. Tim kan 
kiezen uit de onderstaande gereedschappen om de nagels van het konijn te knippen. 
Welk gereedschap moet hij nemen? 
 
  

  
A     B        C   D 

 
1p  2 Tim gaat de nagel van het konijn knippen. Hieronder staan drie manieren aangegeven 

waar de nagel geknipt kan worden. 

 
Welk nummer geeft de juiste manier aan? 
A nummer 1 
B nummer 2 
C nummer 3 
 

A 
B 
C 
D

 
 

A 
B 
C 
D 

X B(2) (3)X 
X 

A 
B 
C 
D 

   (1) 
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1p  3 Tim bezit verschillende konijnenrassen. Hieronder staat een beschrijving van het ras van 
één van zijn konijnen. 

 
Welke van de onderstaande konijnen staat hierboven beschreven? 

  A    B 

  C    D 
 

2p  4 Hieronder staan twee schedels afgebeeld. 
 

 
schedel A     schedel B 

 
 Welke schedel is van een konijn? Geef een verklaring voor het door jouw gekozen 

antwoord. 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 

Het konijnenras: 
- heeft twee gekleurde kopplaten die zowel de ogen, de oren als de wangen 

omsluiten. 
- heeft een scherp afgetekende en omgekeerde V-vormige bles. 
- is vanaf het midden van zijn lichaam tot en met de staart gekleurd. 
- heeft een scherpe scheidslijn tussen het witte gedeelte en het gekleurde 

gedeelte.
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STALTYPEN 
 
Koeien kunnen in verschillende staltypen gehuisvest worden. Zo kennen we de grupstal, 
de loopstal en de potstal. Deze stallen zijn hieronder afgebeeld. 
 

  grupstal       loopstal 

  potstal 
 

1p  5 In welk staltype staat de koe de hele stalperiode vast? 
A grupstal 
B loopstal 
C potstal 
 

1p  6 In welk staltype wordt telkens nieuw stro toegevoegd zonder het oude stro weg te halen? 
A grupstal 
B loopstal 
C potstal 
 

1p  7 In welk staltype is een ligbox aanwezig? 
A grupstal 
B loopstal 
C potstal 
 

1p  8 In een bepaald staltype heeft iedere koe een touwtje aan de pluim van de staart. Het 
andere einde van het touwtje zit vast aan een lijn boven de koe. Als de koe gaat liggen 
houdt het touwtje de pluim omhoog. De staart blijft nu schoon. 
In welk staltype komen we dit tegen? 
A grupstal 
B loopstal 
C potstal 
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1p  9 Koeien in loopstallen zijn vaak onthoornd. 
 Noem hiervoor één reden. 

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

1p  10 Er wordt gezegd dat het huisvesten van koeien in een loopstal koevriendelijker is dan in 
een grupstal.  

 Verklaar waarom dat zo is.  
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 

1p  11 Jongvee staat niet in dezelfde afdeling als het melkvee. 
 Noem hiervoor één reden. 

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

1p  12 In onderstaande afbeelding zijn ligboxen te zien. 
 

schoftboom 
 

 
Op de afscheidingen van de ligboxen is een buis gemonteerd: de schoftboom. 

 Waarvoor dient de schoftboom? 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 

1p  13 Vaak vinden we in een ligbox ook een mat. 
 Noem één functie van deze mat. 

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

1p  14 In een grupstal is de belasting van het lichaam van de boer hoger dan in een loopstal. 
 Noem hiervoor één reden. 

 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
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CHINCHILLA’S 
 
In onderstaande afbeelding is een chinchilla te zien. De chinchilla heeft een zeer dichte, 
zachte vacht die hem beschermt tegen de lage temperaturen in de bergen. Tegenwoordig 
is de chinchilla in de vrije natuur vrijwel verdwenen.  
 

 
1p  15 Wat is er de oorzaak van dat de chinchilla in de vrije natuur vrijwel verdwenen is? 

Er werd op hen gejaagd vanwege  
A de oren. 
B de staart. 
C de vacht. 
D het vlees. 
 

1p  16 Birgitte werkt in een dierenwinkel. Een klant koopt twee chinchilla’s. Birgitte geeft de 
chinchilla’s mee in een kartonnen doos. De doos is groot genoeg en heeft voldoende 
luchtgaatjes. De chinchilla’s kunnen beter niet in deze kartonnen doos worden vervoerd.  
Wat is hiervoor de reden? 
A De chinchilla’s knagen de doos stuk. 
B De chinchilla’s kunnen niet tegen het donker. 
C De chinchilla’s bevuilen de doos. 
 

1p  17 Birgitte geeft de klant een zakje chinchilla-zand mee.  
Waarvoor hebben de dieren dit zand nodig? 
A Ze baden er in. 
B Ze dekken er de keutels mee af. 
C Ze urineren er in. 
 

1p  18 Na een week komt de klant in de winkel terug. Het is de klant opgevallen dat de 
chinchilla’s zo af en toe hun eigen ontlasting opeten.  
Wat is hiervan de reden? 
A Ze hebben dan nog honger. 
B Ze krijgen zo meer voedingsstoffen binnen. 
C Ze laten zo zien wie de baas is. 
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PAARDEN VOEREN 
 

1p  19 Paarden hebben, in verhouding tot andere planteneters, een kleine maag. 
Zie onderstaande afbeelding van een paard en een koe. 
 

 
Omdat paarden een kleine maag hebben 
A krijgen ze kleine hoeveelheden voer verspreid over de dag. 
B krijgen ze maar weinig voer per dag. 
C krijgen ze paardenkorrel dat van een klein formaat is.  
D krijgen ze voer dat fijngemalen is. 
 

1p  20 Paarden mogen niet teveel water drinken, als ze net gegeten hebben.  
Wat is de reden hiervoor? 
A Het voedsel spoelt dan te snel naar de darmen. 
B Paarden krijgen dan een vochtophoping in de benen. 
C Paarden krijgen dan last van maandagziekte. 
 

1p  21 Door het eten van teveel voedsel of beschimmeld voedsel kan een paard koliek krijgen. 
Wat is koliek? 
A astmatische hoest  
B een schimmelinfectie 
C hevige darmkrampen  
 

1p  22 Op een verpakking van paardenvoer staat het begrip DS. 
Wat verstaat men onder DS? 
A dierlijke stof 
B diverse stof 
C droge stof 
 

1p  23 Welke vitamine is verantwoordelijk voor een goede botontwikkeling van het paard? 
A vitamine B 
B vitamine C 
C vitamine D 
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GEZONDHEIDSCONTROLE 
 
De gezondheidscontrole van een dier begint meestal met het dier nauwkeurig te bekijken. 
Eén van de gezondheidskenmerken is het gedrag. Dat is bij een gezond dier rustig, attent 
en niet schrikachtig. Wanneer er getwijfeld wordt aan de gezondheid, wordt het dier 
verder onderzocht. 
 

2p  24 In onderstaande tabel staan gezondheidskenmerken en omschrijvingen van 
gezondheidskenmerken bij een gezond dier. Er missen nog twee omschrijvingen van 
gezondheidskenmerken. 

 Vul de ontbrekende beschrijvingen in. 
 

gezondheidskenmerk omschrijving van het gezondheidskenmerk bij een 
gezond dier 

slijmvliezen helder, vrij van uitvloeiing 

mest juiste kleur, dikte en hoeveelheid 

ogen  

ademhaling  

 
1p  25  Noem één gezondheidskenmerk dat door meten bij een dier beoordeeld wordt.  

 
.......................................................................................................................................... 
 
 
PASGEBOREN LAMMEREN 
 
Jaap heeft een koppel schapen. Hij wil proberen om de lammeren begin april geboren te 
laten worden. Hieronder is de productiecyclus van een schaap te zien. 
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1p  26  In welke maand moet Jaap de ooien laten dekken zodat de lammeren begin april 
geboren worden? 

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

1p  27 De ram van Jaap draagt een dektuig met kleurblok. Zie onderstaande afbeelding. 
 

 
Zo kan Jaap zien welke ooien de ram al gedekt heeft. Als een ooi niet drachtig is 
geworden na de eerste dekking, dekt de ram deze ooi de tweede bronstperiode opnieuw. 
De ooi krijgt nu een andere kleur op het kruis.  
Wanneer moet Jaap de kleur van het kleurblok veranderen? 
A één dag na de 1e dekking 
B twee weken na de 1e dekking 
C één dag na de 2e dekking 
 

1p  28 Door de ooi op een aantal punten te controleren kan Jaap zien of het aflammeren 
begonnen is. 

 Schrijf één punt op waaraan Jaap dat kan zien. 
 
.......................................................................................................................................... 
 

1p  29 Als Jaap een ooi wil helpen bij de geboorte van een lam, moet hij een aantal hygiënische 
maatregelen nemen. 

 Noem één hygiënische maatregel die Jaap hierbij moet nemen. 
 
.......................................................................................................................................... 
 

1p  30 Direct na de geboorte moet Jaap bij de lammeren een aantal handelingen uitvoeren. 
 Schrijf één van die handelingen op. 

 
.......................................................................................................................................... 
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HONDENVOEDERS 
 
Jannie heeft een hond uit het asiel gehaald. Het is een kortharige tekkel van twee jaar 
oud. 
 

1p  31 Welke van de onderstaande honden heeft Jannie uit het asiel gehaald? 
 

 
        A       B        C 
 

1p  32 Jannie wil voer voor haar hond kopen. Hieronder staan drie etiketten van hondenvoeders.  
 

Puppybrok 
(tot 1 jaar) 
 
Gehaltes per 100 gram: 
Ruw eiwit 33,6 gram 
Vocht    8,0 gram 
Ruw vet 15,8 gram 
Koolhydraten   5,8 gram 
Ruwe celstof   2,4 gram 
Calcium   1,2 gram 
Fosfor    0,9 gram 
Vitamine A  925 IE 
Vitamine D3  125 IE 
Vitamine E    10 mg 

 
Diner compleet 
 
 
Gehaltes per 100 gram: 
Ruw eiwit  30,0 gram 
Vocht     8,5 gram 
Ruw vet  20,0 gram 
Koolhydraten    6,2 gram 
Ruwe celstof    2,5 gram 
Calcium    1,2 gram 
Fosfor     1,0 gram 
Vitamine A 1600 IE 
Vitamine D3     90 IE 
Vitamine E     10 mg 

  

Seniorbrok 
(vanaf 7 jaar) 
 
Gehaltes per 100 gram: 
Ruw eiwit  26,0 gram 
Vocht     8,5 gram 
Ruw vet  10,0 gram 
Koolhydraten    4,5 gram 
Ruwe celstof    3,0 gram 
Calcium    1,0 gram 
Fosfor     0,8 gram 
Vitamine A 1400 IE 
Vitamine D3     86 IE 
Vitamine E     10 mg 

 
 Welke hondenvoeder kan Jannie het beste kopen? 

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

1p  33 Op de etiketten staan voedingsstoffen vermeld. 
Welke voedingsstoffen gebruikt een hond als brandstof? 
A Koolhydraten en Ruwe celstof 
B Koolhydraten en Ruw vet 
C Ruwe celstof en Ruw vet 
 

2p  34 Ook staan op de etiketten verschillende beschermende stoffen vermeld. 
 Geef de namen van twee beschermende stoffen die in de hondenvoeders zitten. 

 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
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Als Jannie thuis komt, wil ze uitzoeken hoeveel voer haar hond elke dag moet hebben. 
Jannie ziet op het pak het volgende voeradvies staan. 
 

gewicht hond 
in kg 

aanbevolen gram 
voer per dag 

   2,0 tot   3,5   80 
   3,5 tot   6,0 140 
   6,0 tot   8,5 190 
   8,5 tot 11,0 235 
 11,0 tot 15,0 275 

 
1p  35 Voordat Jannie haar hond de aanbevolen hoeveelheid voer geeft, moet ze hem eerst 

wegen. 
 Op welke manier kan Jannie haar hond het beste wegen? 

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

1p  36 De hond van Jannie weegt acht kilo. 
 Hoeveel gram voer moet haar hond dan elke dag hebben? 

 
.......................................................................................................................................... 
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HET VERMEERDERINGSBEDRIJF  
 
In de varkenshouderij zijn er fokbedrijven, vermeerderingsbedrijven en mestbedrijven. 
Een fokzeug wordt op een fokbedrijf geboren. Als de jonge zeug zes à zeven maanden 
oud is, gaat ze naar het vermeerderingsbedrijf. Hier wordt ze voor de vermeerdering van 
biggen ingezet.  
 

1p  37 Wat wordt verstaan onder een vermeerderingsbedrijf? 
Dit is een bedrijf waar  
A beren worden geproduceerd. 
B biggen worden geproduceerd. 
C zeugen worden geproduceerd. 
 

1p  38 De huisvesting van zeugen op een vermeerderingsbedrijf is anders dan bijvoorbeeld op 
een mestbedrijf.  
Welke huisvestingsvorm vindt men op een vermeerderingsbedrijf? 
 

 
          A             B 
 

 
           C              D 
 

1p  39 Meestal worden de jonge zeugen in groepen op het vermeerderingsbedrijf aangevoerd. 
Zodra de dieren op het bedrijf aankomen, worden ze eerst in quarantaine geplaatst. 
Wat is de reden hiervan? 
A Zo kan er een goede selectie uitgevoerd worden. 
B Zo vermindert men de kans op insleep van ziekten. 
C Zo voorkomt men stress onder de dieren. 
D Zo wennen de jonge zeugen aan de andere zeugen op het bedrijf. 
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1p  40 Op de meeste vermeerderingsbedrijven wordt gebruik gemaakt van KI.  
Wat betekent KI? 
A Kunstmatige Inenting 
B Kunstmatige Inseminatie 
C Kunstmatige Intelligentie 
 

1p  41 Hoe noemt men de leeftijd waarop een dier voor het eerst bronstig wordt? 
A bronstleeftijd 
B geslachtsrijpe leeftijd 
C slachtrijpe leeftijd 
D volwassen leeftijd 
 

2p  42 Hieronder zijn de voortplantingsorganen van een varken getekend. 
 
     
 
    
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 Is dit een vrouwelijk of een mannelijk varken? Leg het antwoord uit. 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
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LEGKIPPEN 
 

1p  43 Legkippen hebben licht nodig om eieren te leggen. Om een goede legproductie te halen 
hebben ze een minimaal aantal uren licht per dag nodig. 
Hoeveel uur is dit? 
A   8 uur 
B 12 uur 
C 16 uur 
D 24 uur 
 

1p  44 Voordat de eieren uitgebroed zijn, heeft de kip al heel wat dagen op het nest gezeten. 
Hoelang duurt het voordat de eieren uitgebroed zijn? 
A 18 dagen 
B 21 dagen 
C 24 dagen 
 

1p  45 Als het ei is uitgebroed, moet het kuiken uit het ei zien te komen. 
 

 
Hoe doet een kuiken dit? 
A Het duwt de schaal stuk met zijn vleugels. 
B Het pikt de schaal stuk met zijn eitand. 
C Het stoot de schaal stuk met zijn kop. 
D Het trapt de schaal stuk met zijn poten. 
 

1p  46 Een kuiken dat net uitgekomen is, heeft de eerste dag geen voedsel nodig. 
 Wat is hiervan de reden? 

 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
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DE HOKKAART 
 
Saskia koopt 25 jonge konijnen. Ze wil ze vetmesten en dan aan de poelier verkopen. 
Saskia heeft een hokkaart gemaakt. Hierop kan ze alle gegevens over de konijnen 
bijhouden. Hieronder is de hokkaart afgebeeld. 
 

Hokkaart 
Aanvoerdatum: 1 maart 2003 Aanvoergewicht totaal: 18,75 kg  
Gezondheidsstatus:  24 konijnen goed 
    1 konijn matig 

Aantal konijnen: 25 

Uitval:   
 
2 maart: 1 konijn dood gegaan 

Hoeveelheid opgegeten voer: 
Week 1: 10,4 kg  
Week 2: 15,9 kg  
Week 3: 16,3 kg 
Week 4: 17,2 kg 
Week 5: 17,3 kg 
Week 6: 17,4 kg 
Week 7:   2,6 kg 

Afvoerdatum: 12 april 2003 Afvoergewicht totaal: 57,6 kg 
 

1p  47  Hoeveel voer hebben de konijnen in week 4 opgegeten? 
 
.......................................................................................................................................... 

 
1p  48 De konijnen worden bij het aanvoeren en bij het afvoeren gewogen. 

Wat is het gemiddelde gewicht van de konijnen op 1 maart 2003? 
A   0,75 kg 
B   7,81 kg 
C 18,75 kg 
 

1p  49 Er is één konijn doodgegaan. 
Wat is het uitvalspercentage? 
A   4% 
B 40% 
C 96% 


