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 Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 
 
 
 
 
HUISVESTING KOE 
 
In de afgelopen tientallen jaren zijn voor de veehouderij verschillende 
huisvestingssystemen ontwikkeld. Hieronder zijn drie huisvestingssystemen afgebeeld. 
 

 
    potstal     grupstal  

 
   ligboxenstal 
 

1p  1 Bij welk huisvestingssysteem lopen de koeien niet vrij rond? 
A grupstal 
B ligboxenstal 
C potstal 
 

1p  2  Noem één voordeel voor de veehouder van huisvesting in een ligboxenstal ten 
opzichte van een grupstal. 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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1p  3 Sommige veehouders houden de melkkoeien het hele jaar door op stal.  
Hoe wordt het systeem genoemd waarbij de melkkoeien het hele jaar door op stal staan? 
A overwinteringssysteem 
B winterstalvoedering 
C zomerstalvoedering 
 

1p  4 Het potstalsysteem is al heel oud en was bijna verdwenen. De laatste jaren is dit systeem 
weer steeds meer in opkomst. 

 Noem één voordeel van een potstal ten opzichte van een ligboxenstal. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  5 Af en toe wordt gecontroleerd of de huisvestingsvorm gebreken vertoont.  
Op de onderstaande afbeelding staat een voorbeeld van zo’n controle.  
Er wordt een rookproef gedaan. 
 

 
Waarvoor wordt soms een rookproef in de stal gehouden? 
A Om de kwaliteit van de lucht te controleren. 
B Om de ventilatie te kunnen controleren. 
C Om ongedierte te bestrijden. 
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PAARDRIJDEN 
 

1p  6 Natasha wil paardrijden. Ze haalt haar paard van stal. Met behulp van het halstertouw zet 
ze het dier vast met een paardenknoop. Hieronder staan een aantal knopen afgebeeld. 
Welke van de onderstaande knopen is een paardenknoop? 
 

 
    A        B      C   D 
 

1p  7 In plaats van een paardenknoop had ze het paard ook vast kunnen zetten met een ketting 
aan de muur. Aan het uiteinde van deze ketting zit een paniekhaak. Zie onderstaande 
afbeelding. 
 

 
 Wat is de reden dat deze haak zo genoemd wordt? 

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

1p  8 Natasha gaat haar paard grondig poetsen. Ze maakt als laatste de hoeven schoon. 
Daarna gaat ze rijden. Na haar buitenrit controleert Natasha de hoeven op steentjes. 

 Waarom doet Natasha dit? 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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1p  9 Eén van de hoefijzers zit los en moet vervangen worden. Om een hoefijzer aan een hoef 
te bevestigen gebruikt een hoefsmid speciale spijkers. Hieronder is de onderkant van een 
hoef van een paard afgebeeld. 
 

 
In welk deel van de hoef worden de spijkers geslagen? 
A in de draagrand 
B in de straal 
C in de witte lijn 
D in de zoolvlakte 
 

1p  10 Mok is een infectie aan een holte vlak boven de hoef. Deze holte wordt kootholte 
genoemd. Mok ontstaat meestal als een paard langere tijd op een natte ondergrond moet 
staan. Bacteriën krijgen dan de kans om zich in de kootholte te nestelen. Er ontwikkelen 
zich daar korsten en het paard krijgt vaak dikke benen. 

 
Bij welk nummer bevindt de kootholte van een paard zich? 
A nummer 1 
B nummer 2 
C nummer 3 
D nummer 4 
 

1p  11 Natasha wil ervoor zorgen dat haar paard geen mok krijgt. 
 Noem één maatregel waarmee Natasha kan voorkomen dat haar paard mok krijgt.  

 
..........................................................................................................................................  
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1p  12 Het paard wordt ingedeeld bij de  
A evenhoevige. 
B onevenhoevige. 
C vierhoevige. 
 

1p  13 Hieronder staat een tekening van een gedeelte van het geraamte van de mens en van 
een paard. De voet bij het geraamte van de mens is ingekleurd. 

 Arceer in de tekening nu de overeenkomstige botten (dus de voet) bij het geraamte 
van een paard. 
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KONIJNEN 
 
Hieronder staan een aantal kenmerken waaraan men een raszuiver dwergkonijn kan 
herkennen. 
 
onderdelen kenmerken 

kop groot in verhouding tot het lichaam, breed 
voorhoofd, opvallende wangen, bolkopje 

ogen grote uitspringende jukbeenderen 
oren kort, lengte ongeveer 5 cm 
hals zeer kort, kop zit min of meer direct op de romp 
gewicht volwassen: 0,8 tot 1 kg 

 
1p  14 Welk van de vier onderstaande konijnen is een dwergkonijn?  

 

 
     A      B 
 

 
     C   `   D 
 

1p  15 Het konijn gebruikt de oren om te kunnen horen. Daarnaast hebben de oren bij konijnen 
nog een andere belangrijke taak. 
Welke andere taak is dat? 
A communicatie middel 
B evenwicht bewaren 
C lichaamstemperatuur regelen 
 

1p  16 In de oren wil nog wel eens vuil (bruin oorsmeer) blijven zitten. Als er korsten en 
bruin/zwart korrelig vuil in de oren zit dan heeft het konijn last van oorschurft. 
Dit wordt veroorzaakt door 
A mijten. 
B schimmels. 
C teken. 
D vlooien. 



400011-1-808o 8 ga naar de volgende pagina 

1p  17 In de natuur gebruikt het konijn de poten voor het graven waardoor de nagels slijten. 
Tamme konijnen kunnen meestal niet graven, omdat ze vaak in kooien gehuisvest 
worden. Daardoor kunnen de nagels doorgroeien.  
Op het plaatje hieronder is een speciaal tangetje afgebeeld, waarmee de nagels geknipt 
moeten worden. 
 

 
 Waarom is knippen van de nagels met een gewone schaar niet goed? 

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

1p  18 Men kan niet zomaar willekeurig een stuk van de nagel afknippen. 
 Waar moet bij het knippen van de nagels rekening mee gehouden worden? 

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

1p  19 De snijtanden van een konijn groeien hun leven lang door. Tijdens het knagen slijten deze 
tanden vanzelf af. Soms gaat dit mis. Dan groeien de tanden gewoon door en krijgen 
konijnen hier last van. Hierdoor ontstaat de onderstaande afwijking. 
 

 
 Hoe wordt deze afwijking genoemd? 

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

2p  20 Hazen zijn nestvlieders. Dit houdt in dat de jongen al vrij snel na de geboorte uit het nest 
komen en met de moeder al wat hapjes mee eten. Pasgeboren konijnen kunnen dit nog 
niet. Zij worden nestblijvers genoemd. Nestblijvers hebben een aantal kenmerken. 

 Noem twee kenmerken van nestblijvers. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  21 Jonge konijnen kunnen op een leeftijd van 5 à 6 weken gespeend worden. 
Wat wordt er verstaan onder het spenen van konijnen? 
A De jonge konijnen drinken bij de voedster melk. 
B De jonge konijnen worden bij de voedster weggehaald. 
C De jonge konijnen worden met de fles grootgebracht. 



400011-1-808o 9 ga naar de volgende pagina 

1p  22 Zo rond de speenleeftijd kan ook het geslacht bij jonge konijnen worden bepaald. 
 Hoe wordt het bepalen van het geslacht bij jonge konijnen genoemd? 

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

1p  23 Op de afbeelding hieronder wordt een konijn vastgehouden om het geslacht te kunnen 
bepalen. 
 

 
Hoe wordt deze manier van vasthouden genoemd? 
A fixeren 
B hanteren 
C klemmen 
D palperen 
 

1p  24 Hieronder staan de afbeeldingen van de geslachtsdelen van zowel een mannetjeskonijn 
als een vrouwtjeskonijn. 
 

 
     1      2 
 

 Op welke afbeelding is het geslachtsdeel van een mannetjeskonijn te zien? 
 
..........................................................................................................................................  
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KIPPENHOUDERIJ 
 
Vroeger liepen kippen veelal rondom de boerderij. Tegenwoordig zijn er verschillende 
manieren waarop kippen worden gehouden en zijn er ook verschillende soorten 
kippeneieren. 

 
1p  25 Er zit verschil in voeding tussen kippen die in een scharrelstal zonder uitloop zitten en 

kippen die in een scharrelstal met uitloop zitten. 
 Welk verschil in voeding is dit? 

 
..........................................................................................................................................  
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1p  26 Hieronder staat een deel van de verpakkingen van drie soorten eieren. 
 

 
verpakking 1 
 

 
verpakking 2 
 

 
verpakking 3 
 
Eén soort eieren is van kippen die niet vrij rond lopen. Deze kippen zitten in een 
kooihuisvesting. 
In welke verpakking zitten eieren van kippen in een kooihuisvesting? 
A verpakking 1 
B verpakking 2 
C verpakking 3 
 

1p  27 Eieren van kippen die biologisch voer krijgen, hebben een speciale naam. 
Hoe worden deze eieren genoemd? 
A Bio-eieren 
B Eko-eieren 
C Maïs-eieren 
D Viergranen-eieren 
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HUISVESTING VAN ZEUGEN 
 
Meer dan dertig jaar geleden werden zeugen in groepen in een hok met stro gehouden. 
Toen de intensieve veehouderij kwam, werden zeugen steeds meer individueel 
gehuisvest. 
 

1p  28  Wat wordt onder intensieve veehouderij verstaan? 
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  29 Individuele huisvesting heeft nadelen voor de zeugen. 
 Noem één nadeel van individuele huisvesting. 

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

1p  30 Op varkensbedrijven worden hoogzwangere of zogende zeugen verschillend gehuisvest. 
Hieronder staan drie verschillende huisvestingsvormen afgebeeld. 

 
1..………………………………………………… 2………………………………………………… 
 

 
3.………………………………………………… 
 

 Zet onder elke afbeelding om welk type huisvesting het gaat. Kies uit: 
− individuele huisvesting aangebonden 
− individuele huisvesting niet aangebonden 
− groepshuisvesting 
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1p  31 Zeugen die op het punt staan te werpen worden meestal in een ander deel van de stal 
gehuisvest. 

 Noem één reden waarom deze zeugen apart worden gehuisvest. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  32 Op onderstaande afbeelding is een zeug met biggen te zien in een kooi met ijzeren 
hekken. 

 
De zeug kan in deze kooi weinig bewegen. 

 Welk voordeel heeft dit voor de biggen? 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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MESTOVERSCHOT 
 
Door de hoge veebezetting produceren een groot aantal bedrijven meer mest dan op het 
eigen bedrijf nodig is. Er is sprake van een mestoverschot. 
In onderstaande cirkeldiagram is het mestoverschot van de verschillende sectoren 
weergegeven. 
 

mestoverschot per sector 
 

1p  33  Welke sector heeft het grootste mestoverschot? 
 
..........................................................................................................................................  
 

2p  34 De veehouderij produceert veel mest. Deze mest moet vooral in de winter lange tijd 
worden opgeslagen. Hieronder is een mestopslagsysteem afgebeeld. 
 

 
 Noem twee manieren waarop (drijf)mest opgeslagen kan worden. 

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

rundveedrijfmest 13,7%

vleeskalverdrijfmest 4,3%

vleesvarkensdrijfmest 39,3%

fokvarkensdrijfmest 29,7%

leghennenmest 9,8%

slachtkuikenmest 3,2%
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1p  35 Om vervuiling van mest te beperken zijn er door de overheid allerlei regels opgesteld. 
Hoe kan het mestoverschot op een bedrijf volgens deze regels worden weggewerkt? 
A de mest injecteren 
B de mest ook in de winter op het land brengen 
C de mest opslaan in grote mestsilo’s 
D de mest verplaatsen naar akkerbouwbedrijven 
 
 
KUNSTMEST 
 
Het mestbeleid van de overheid is erop gericht om de nadelige invloeden van mest te 
beperken. Dit gebeurt onder andere door de mestproductie in te krimpen. 
 

1p  36 Naast dierlijke mest wordt door de landbouw kunstmest gebruikt. 
Kan kunstmest net als dierlijke mest ook nadelig zijn voor het milieu? 
A Ja, want kunstmest bevat landbouwgif. 
B Ja, want kunstmest bevat nadelige meststoffen. 
C Nee, want kunstmest bevat geen landbouwgif. 
D Nee, want kunstmest bevat geen nadelige meststoffen. 
 

1p  37 In de onderstaande grafiek staan gegevens over het kunstmestgebruik in Nederland.  
Het gebruik van kunstmeststikstof in Nederland in kg per hectare. 
 

 
 Hoeveel kg kunstmeststikstof werd er in het jaar 2000 gemiddeld in Nederland op 

1 hectare grond gebracht?  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  38  Vanaf welk jaar is het kunstmeststikstofgebruik in Nederland gedaald? 
 
..........................................................................................................................................  
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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VLEESKUIKENS 
 
In de tabel is de voeropname van vleeskuikens weergegeven. 
 

leeftijd 
in dagen 

lichaamsgewicht 
in grammen 

voeropname in 
grammen per dag 

0 40  -  
7 140  25  

14 350  50  
21 655  80  
28 1035  110  
35 1455  135  
42 1950  160  

 
1p  39 Hoeveel gram weegt een vleeskuiken van drie weken oud volgens de tabel? 

A     80 g 
B   350 g 
C   655 g 
D 1035 g 
 

2p  40 Dirk heeft 3000 vleeskuikens van 14 dagen oud. 
 Hoeveel kilogram voer eten de kuikens samen per dag? Schrijf de berekening op. 

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