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Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 

Dit examen bestaat uit 42 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 
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 Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 
 
 
 
 
DE KOELKAST 
 
De meeste bacteriën en schimmels houden niet van kou. Producten die in de koelkast 
worden bewaard, zijn daardoor langer houdbaar. Niet alle producten zijn in de koelkast 
even lang houdbaar. 
 

 
1p  1 Welk product is in de koelkast gemiddeld het langst houdbaar? 

A vis 
B kaas 
C fruit 
D kip 
E melk 
F wild 
 

1p  2 Een koelkast moet regelmatig gereinigd worden. 
Wat is het meest geschikte middel om de koelkast te reinigen? 
A azijn 
B chloor 
C zeep 
 

1p  3 Sommige producten worden gemaakt met behulp van bacteriën of schimmels. 
Welk product is gemaakt met behulp van micro-organismen? 
A melk 
B roomboter 
C slagroom 
D yoghurt 

A 
B 
C 
D

 
 

A 
B 
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POTGRONDMENGSELS 
 
Voor een boomkweker is de kwaliteit van de potgrond belangrijk. Een kweker kan zelf de 
potgrond samenstellen uit verschillende bestanddelen. Elk bestanddeel heeft andere 
eigenschappen. 
 

Voorbeeldmengsel 
Voor de teelt op bevloeiingsmat is een mengsel met goede capillaire eigenschappen nodig. 
In onderstaand schema staat een mengsel dat is afgestemd op de teelt van heesters en 
coniferen in een 2l pot. Met meststoffen en bekalken kan het mengsel nog verder aan de 
gewaseisen worden aangepast. 
Bestanddeel Percentage Opmerking 
Veen 
korrelmolm 35 Deze grove veenfractie zorgt voor voldoende 

luchtholtes in het mengsel; neemt door 
sponsstructuur water op. 

Zweeds veenmosveen 10 Zorgt voor gemakkelijk beschikbaar water. 
gemalen vezelmolm 10 De vezels houden de veendeeltjes op hun 

plaats, waardoor holtes in het substraat niet 
dichtspoelen. 

Overig 
kokosvezel 30 Zorgt voor een goede capillaire werking (zuigt 

water uit de mat op). 
bark 15 Stabiel materiaal. Zorgt voor voldoende 

luchtholtes in het mengsel. Neemt geen water 
op. 

 
1p  4 In het voorbeeldmengsel zit niet evenveel van elk bestanddeel. 

Van welk bestanddeel zit het meest in het voorbeeldmengsel? 
A korrelmolm 
B Zweeds veenmosveen 
C gemalen vezelmolm 
D kokosvezel 
E bark 
 

2p  5 Potgrond moet aan verschillende eisen voldoen. 
 Noem twee van deze eisen. 

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

2p  6 Karel Berkenhout stelt zelf 3.000 liter van het voorbeeldmengsel samen. 
 Hoeveel liter kokosvezel heeft hij daarvoor nodig? Schrijf de berekening op. 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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SCHAPEN 
 
Lammeren die niet bij hun moeder melk kunnen drinken, moeten worden grootgebracht 
met de fles.  
Een schapenhouder kan ook een lambar gebruiken. Dat is een stelling waar een voorraad 
melk ingezet kan worden. Hierbij drinken de lammeren uit spenen die uit de lambar 
steken. De schapenhouder moet dan wel goed in de gaten houden of alle lammeren 
regelmatig drinken. 
In de tabel hieronder staan gegevens over flesvoeding voor lammeren. 
 
melkopname bij flesvoeding 
leeftijd hoeveelheid per dag temperatuur van de voeding 
1 dag   500 –   800 ml (biest) 40 °C 
2 – 3 dagen   800 – 1200 ml 30 °C 
4 – 7 dagen 1000 – 1500 ml omgevingstemperatuur 
1 – 2 weken 1500 – 2000 ml omgevingstemperatuur 
vanaf 3 weken 1800 ml – afhankelijk van leeftijd omgevingstemperatuur 

 
Bron: het SCHAAP maart 2003 
 

1p  7 Sommige lammeren groeien op zonder moedermelk, omdat de moeder overlijdt. 
 Noem nog een oorzaak waardoor lammeren zonder melk opgroeien. 

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

1p  8 Tine heeft schapen bij haar huis. Ze heeft een pasgeboren lam dat met de fles gevoerd 
moet worden. 
Wat moet ze het lam de eerste dag geven? 
A biest op 40 °C 
B biest op omgevingstemperatuur 
C melk op 40 °C 
D melk op omgevingstemperatuur 
 

1p  9 Bart heeft vijf lammeren van acht dagen oud. Ze worden niet door de moeder gevoed. 
Hoeveel melk moet hij per dag minimaal aan de vijf dieren voeren? 
A 1,5 liter 
B 5 liter 
C 7,5 liter 
D 7.500 liter 
 

2p  10 Om melk aan lammeren te voeren, gebruiken schapenhouders een fles of een lambar.  
Aan beide methoden zijn voor- en nadelen verbonden. 

 Noem per methode één voordeel en één nadeel. 
 
methode voordeel nadeel 

fles   

lambar   
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2p  11 De mengvoederfabriek verkoopt verschillende soorten kunstmelk. 
 
soort melk per 10 kg per 25 kg 
stierenstart  € 71,80 
lammerenfok € 23,09  
veulenmelk € 22,55  

 
Bart heeft in het lammerseizoen 20 kg kunstmelk per week nodig. Hij bestelt per vier 
weken. 

 Hoeveel kost hem dat elke vier weken? Schrijf de berekening op. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
 
PRIJS VAN EEN BOEKET 
 

2p  12 Marlies werkt in een bloemenwinkel. Zij maakt een boeket voor een klant. 
Het boeket bestaat uit: 
gerbera  5 stuks 
ledervaren  3 stuks 
anjer   5 stuks 
gipskruid  3 stuks 
Het verpakkingsmateriaal kost € 0,50. 

 Bereken de materiaalkosten van dit boeket. 
 
materiaal aantal prijs per stuk kosten 

gerbera ……………… € 0,80 €…………… 

ledervaren ……………… € 0,50 €…………… 

anjer ……………… € 0,60 €…………… 

gipskruid ……………… € 0,70 €…………… 

verpakkingsmateriaal €…………… €…………… 

materiaalkosten boeket €…………… 

 
 
STRUCTUUR VAN DE GROND 
 

2p  13 De structuur van de grond van de tuin van Fabian is niet goed. 
 Kruis in het schema aan waarmee de structuur van de grond verbeterd kan worden. 

 
verbetering met: 
compost  

kunstmest  

stalmest  
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DE DIERENAMBULANCE 
 
Op veel plaatsen in Nederland rijdt de dierenambulance. De dierenambulance verleent 
hulp aan zieke en gewonde dieren. Ook voor het vervoeren van huisdieren kun je bij de 
dierenambulance terecht. 
 
Uit de folder van dierenambulance Zoetermeer en omstreken. 
 
 donateur 
 nee ja 
van huis naar dierenarts en 
terug inclusief wachttijd € 25,00 € 17,50 

enkele rit naar dierenarts 
of van dierenarts naar huis 

€ 18,50 € 13,50 

toeslag weekendritten € 2,50 € 0,00 

toeslag nachtritten (00-08 uur) € 5,00 € 0,00 

vervoer buiten de regio € 25,00 € 17,50 

toeslag per gereden km buiten de regio € 0,75 € 0,75 

wachttijd per half uur € 6,00 € 0,00 

ophalen van een overleden huisdier € 18,50 € 12,50 

 
De dierenambulance regelt ook de uitvaart van huisdieren. Dit kan op verschillende 
manieren. Hieronder staan de kosten voor het cremeren en begraven van huisdieren. 
 
crematiekosten     begrafeniskosten  
 

gezamenlijke crematies  kleine hond of kat € 164,30 
cavia of klein konijn € 15,50  middelgrote of grote hond € 207,50 
kat of groot konijn € 25,50    
kleine hond € 35,50  
middelgrote hond € 51,00  

jaarlijkse kosten voor het graf 

grote hond € 61,00  klein graf € 18,15 
zeer grote hond € 76,00  groot graf € 32,90 
 

extra  
individueel cremeren € 25,50 
as uitstrooien over zee € 5,50 
as verwerking voor urn € 5,50 
urnen vanaf € 22,00 
strooiblokjes € 5,00 
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1p  14 Welke dieren kunnen via de dierenambulance worden gecremeerd? 
A alleen honden 
B alleen honden en katten 
C alleen honden, katten en konijnen 
D honden, katten, konijnen en cavia's 
 

1p  15 De hond van Ellis wordt op maandagmiddag ernstig ziek. Ze belt de dierenarts in haar 
regio. De dierenarts zegt dat Ellis haar hond zo snel mogelijk moet brengen. De hond 
moet enige dagen bij de dierenarts blijven. Ellis is geen donateur van de 
dierenambulance. 

 Wat moet Ellis voor een enkele rit met de dierenambulance betalen? 
 
..........................................................................................................................................  
 
 
ZUIVELPRODUCTIE 
 
In het diagram is de totale melkproductie en de hoeveelheid melkvee per werelddeel 
weergegeven. 
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1p  16 In welk werelddeel wordt de meeste melk geproduceerd? 
A Afrika 
B Noord- en Centraal-Amerika 
C Zuid-Amerika 
D Azië 
E Europa 
F Oceanië 
 

1p  17 In welk werelddeel zijn de meeste koeien? 
A Afrika 
B Noord- en Centraal-Amerika 
C Zuid-Amerika 
D Azië 
E Europa 
F Oceanië 
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ADVANTAGE 
 
Advantage is een middel tegen vlooien bij honden. 
 
Dosering: 
 

lichaamsgewicht hond product aantal tubes mg werkzame stof per kg 
lichaamsgewicht 

minder dan 4 kg Advantage 40 1 10-25 
van 4 tot 10 kg Advantage 100 1 10-25 
van 10 tot 25 kg Advantage 250 1 10-25 
van 25 tot 40 kg Advantage 400 1 10-25 
meer dan 40 kg Advantage 400 2 10-25 
 
Veiligheidsmaatregelen bij gebruik: 
 
Na gebruik de handen grondig wassen. Na aanraking met de huid, deze met water en 
zeep wassen. Personen met huidproblemen kunnen bijzonder gevoelig zijn voor dit 
product. Contact van het product met de ogen en de mond vermijden. Indien het product 
in de ogen komt, overvloedig spoelen met water. Niet eten, drinken of roken tijdens de 
toediening. 
Men dient er voor te zorgen, dat bij het aanbrengen, het product niet in aanraking komt 
met de ogen of de bek van de hond. Laat niet toe dat net behandelde dieren elkaar 
aflikken. 
 
 

1p  18 Karin wil haar hond (15 kg) behandelen met Advantage. 
Welk product moet ze daar volgens de doseringstabel voor gebruiken? 
A Advantage 40 
B Advantage 100 
C Advantage 250 
D Advantage 400 
 

1p  19 Op welke manier moet Advantage aan de hond worden toegediend? 
A op de huid  
B via de anus 
C via de mond 
D via een injectie 
 

1p  20 Mariska behandelt haar hond met Advantage. 
 Hoe kan ze voorkomen dat het op haar huid terechtkomt? 

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

1p  21 Op een tube Advantage staat het volgende over de houdbaarheid: ex: 06-2004. 
Tot wanneer is het product te gebruiken? 
A tot 1 april 2004 
B tot 1 juli 2004 
C tot 1 augustus 2004 
D tot 1 oktober 2004 
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VOEDINGSMIDDELENTABEL 
 
In de voedingsmiddelentabel staat hoeveel gram voedingsstoffen in 100 gram 
voedingsmiddel zit. 
 

 
 

1p  22 In welke van de volgende voedingsmiddelen uit de tabel zit geen water? 
A aardappels 
B margarine 
C olie 
D pinda's 
 

1p  23 Ineke wil een vetarm dieet volgen. 
 Noem alle voedingsmiddelen uit de tabel die geen vet bevatten. 

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

2p  24 Imke eet het volgende: 
200 g aardappels 
200 g doperwten 
100 g rundvlees 

 Hoeveel energie(kJ) krijgt zij hiermee naar binnen? Schrijf de berekening op. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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MELK 
 
In Nederland wordt veel melk gedronken. Op een pak melk staat een uitgebreide 
productinformatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1p  25 Op het melkpak staat de datum 13-12. 
Wat is dit voor datum? 
A de datum waarop de melk verpakt is 
B de datum tot waarop de melk tenminste houdbaar is 
C de datum waarop de melk bedorven is 
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1p  26 Astrid drinkt twee glazen melk. 
Hoeveel milligram calcium krijgt zij daarmee naar binnen? 
A 200 mg 
B 240 mg 
C 480 mg 
 

1p  27 Melk kan worden geconserveerd door pasteuriseren en door steriliseren. 
Met welke methode is de melk het langst houdbaar? Of is de houdbaarheid met beide 
methoden even lang? 
A met pasteuriseren 
B met steriliseren 
C met beide methoden even lang 
 

1p  28 Patrick drinkt vijf glazen melk per dag. 
Hoeveel gram eiwit krijgt hij daarmee naar binnen? 
A   3,5 g 
B   7    g 
C 17,5 g 
D 35    g 
 

1p  29 Hoe wordt melk gepasteuriseerd? 
A korte tijd verhitten tot 42 °C 
B korte tijd verhitten tot 72 °C 
C korte tijd verhitten tot 102 °C 
 

1p  30 Sommige milieuorganisaties vinden het gebruik van melkpakken slecht voor het milieu. 
 Leg uit waarom ze dat vinden. 

 
..........................................................................................................................................  
 
 
VERMEERDEREN VAN AARDAPPELPLANTEN 
 

1p  31 Aardappelplanten kunnen zich op twee manieren vermeerderen. 
Bij welke van de manieren van vermeerdering ontstaan nieuwe aardappelrassen? 
A alleen bij de vermeerdering met aardappelknollen 
B alleen bij de vermeerdering met zaden 
C bij de vermeerdering met aardappelknollen en bij de vermeerdering met zaden 
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HUISVESTING LEGHENNEN 
 
In de EU wordt in 2012 de legbatterij verboden. Tot 2012 mogen nog drie vormen van 
huisvesting toegepast worden: 
− kooihuisvesting 
− scharrelhuisvesting 
− vrije uitloophuisvesting 
 
De eisen voor scharrel- en vrije uitloophuisvesting zijn de volgende: 
 
Scharrelhuisvesting: 
− maximaal 9 kippen per m2 
− een oppervlak van 250 cm2 met strooisel per kip 
− een drinkgootlengte van 2,5 cm per kip of 1 cm bij ronde drinkbakken 
− een voerbaklengte van 10 cm per kip of 4 cm bij ronde voerbakken 
− tenminste 1 nest per 7 kippen of 1 m2 nestruimte per 120 kippen 
− zitstokken met een lengte van tenminste 15 cm per kip 
− niet meer dan 4 niveaus boven elkaar met een vrije hoogte van 45 cm tussen de lagen 
 
Vrije uitloophuisvesting: 
− dezelfde eisen als voor scharrelhuisvesting 
      aanvullende eisen: 
− vrije uitloop naar buiten 
− maximaal 2.500 kippen per ha of 4 kippen per m2 
− uitloop zonder schuilplaatsen en drinkgoten maximaal 150 m lang, met schuilplaatsen 

en drinkgoten maximaal 350 m 
− uitloop grotendeels begroeid en alleen tegelijkertijd in gebruik als boomgaard, 

bosterrein of grasland voor herkauwers 
 

1p  32 Welk systeem van huisvesting van leghennen wordt in 2012 verboden? 
A kooihuisvesting 
B scharrelhuisvesting 
C vrije uitloophuisvesting 
 

1p  33 Janssen, een scharrelkippenhouder, heeft een kippenschuur van 500 m2 bedekt met 
strooisel. 
Hoeveel kippen mag hij in die schuur houden? 
A   4.500 
B 13.500 
C 18.000 
D 20.000 
 

1p  34 Janssen heeft in een andere schuur 8.400 leghennen zitten. 
Hoeveel legnesten hebben deze hennen minimaal nodig? 
A    120 
B    700 
C    840 
D 1.200 
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1p  35 De buurman van Janssen houdt kippen in een vrije uitloophuisvesting. De vrije uitloop is 
200 m lang. 
Wat moet in deze vrije uitloop aanwezig zijn? 
A alleen drinkgoten 
B alleen schuilgelegenheid 
C zowel drinkgoten als schuilgelegenheid 
 
 
SNOEIEN 
 
Veel bomen en heesters moeten van tijd tot tijd gesnoeid worden. 
 
In de figuur kan worden afgelezen wanneer een aantal bomen en heesters gesnoeid moet 
worden. 
 

 
1p  36 Wat is een goede maand om rozen te snoeien? 

A januari 
B maart 
C mei 
D juli 
 

1p  37 Een Chinees klokje bloeit in maart / april. 
In welke periode moet een Chinees klokje gesnoeid worden? 
A januari - februari 
B mei - juni 
C juli - augustus 
D oktober - november 
 

1p  38 Karel knipt meerdere keren per jaar zijn ligusterheg.  
Waar moet hij het afval van de heg laten? 
A bij het afval voor hergebruik 
B bij het chemisch afval 
C bij het gft 
D bij het restafval 
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1p  39 Vruchtbomen kunnen op verschillende manieren gesnoeid worden. De manier van 
snoeien bepaalt of er veel vruchtknoppen aan de boom komen en dus hoeveel vruchten 
er aan de boom komen. 

 
Welke manier van snoeien levert de minste vruchten op? 
A licht snoeien 
B middelmatig snoeien 
C sterk snoeien 
 
 
VERMEERDEREN VAN IRISSEN 
 

1p  40 Irissen vermeerderen zich met wortelstokken. 
 

 
Tot welke vorm van vermeerderen wordt dit gerekend? 
A generatieve vermeerdering 
B geslachtelijke vermeerdering 
C vegetatieve vermeerdering 
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VERLICHTINGSSCHEMA LEGHENNEN 
 
Het schema geeft aan hoe lang het licht aan moet zijn in een hok met jonge leghennen. 
De hennen gaan in week 20 aan de leg. 

 
1p  41  Bij welke leeftijd krijgt een leghen het meeste licht? 

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

1p  42  Hoeveel uur licht krijgt een hen die aan de leg is? 
 
..........................................................................................................................................  
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