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 LANDBOUW EN NATUURLIJKE OMGEVING
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 32 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 39 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

Naam kandidaat __________________________________  Kandidaatnummer _______________

DIERHOUDERIJ EN –VERZORGING CSE KB 

Het examen landbouw en natuurlijke omgeving CSE KB bestaat uit twee deelexamens waarvan dit er één is. 
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 Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 
 
 
 
 

KONIJNENRASSEN 

Hieronder staat een konijnenras beschreven. 
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. 
- heeft witte achterpoten. 
Welke van de onderstaande konijnen staat hierboven beschreven? 
 

  
A B 

  
C D 

 
Welke van de onderstaande rassen behoren tot de groep met een bijzondere 
haarstructuur? 
A Angora en Rex 
B Angora en Rus 
C Rex en Rus 
 

1p  1 

1p  2 

A 
B 
C 
D 
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Een commercieel konijnenbedrijf is een bedrijf waar konijnen gehouden worden voor de 
slacht en of voor de pels. Eén konijnenras wordt gehouden voor de productie van wol. 
Welk konijnenras is dit? 
A Angora 
B Rus 
C Vlaamse reus 
D Witte Nieuw-Zeelander 
 

 Noem een reden waarom een konijn een gedeelte van zijn uitwerpselen weer opeet. 

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

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

INWENDIGE EN UITWENDIGE PARASIETEN BIJ SCHAPEN 

Bij schapen komen inwendige en uitwendige parasieten voor. 
 

 
 

 Geef in de tabel met een kruisje aan of de genoemde parasiet een inwendige of 
uitwendige parasiet is. 

 
parasiet inwendige parasiet uitwendige parasiet 

maagdarmworm   

lintworm   

longworm   

oormijt   

schurftmijt   
 
Hieronder is een foto van een parasiet afgebeeld. 
 

 
 
Welke parasiet is dit? 
A leverbot 
B lintworm 
C longworm 
D spoelworm 
 

1p  3 

1p  4 

2p  5 

1p  6 
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HET GEBRUIKSDOEL VAN PAARDEN VROEGER EN NU 

In de loop van de tijd heeft er een grote verandering in gebruiksdoelen van het paard 
plaatsgevonden. 
Vroeger had men paarden nodig voor landbouw, transport en militaire doeleinden. 
Tegenwoordig worden paarden met name gebruikt voor recreatie en sport. Hieronder 
staan acht afbeeldingen. 
 

   
 
 afbeelding 1     afbeelding 2 
 

   
 
 afbeelding 3     afbeelding 4 
 

    
 
 afbeelding 5     afbeelding 6 
 

   
 
 afbeelding 7     afbeelding 8 
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 Zet het juiste nummer van de afbeeldingen op de juiste plaats in de tabel. 
 

 
nummer van 

de 
afbeelding 

cross-country (horse trials)  

polo  

mennen: rijden met éénspan  

rodeo: lassorijden  

harddraverij: drafsport  

vossenjacht of slipjacht  

rensport: vlakke baanrennen  

dressuur  
 

DE DAGELIJKSE TIJDSBESTEDING VAN EEN PAARD 

Uit onderzoek blijkt dat de dagelijkse tijdsbesteding van een paard in de vrije natuur er als 
volgt uitziet: 
 
60% : eten (meestal lopend) 
20% : staan 
10% : liggen 
10% : sociale activiteiten 

 

 
 
Hoe zal de dagelijkse tijdsbesteding van bovenstaand paard er waarschijnlijk uitzien? 
A 40/20/30/10 
B 30/50/10/10 
C 40/50/10/0 
D 60/20/10/10 
 

 Noem twee bezigheden die kunnen vallen onder sociale activiteiten. 

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

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

2p  7 

1p  8 

2p  9 



500012-1-732o 6  ga naar de volgende pagina 

HOORT EEN PAARD OP STAL? 

Een stal voor een paard is niet natuurlijk. 
 Geef hiervoor een reden. 

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

..........................................................................................................................................  
 
Een paard op stal is gevoelig voor koliek. 

 Wat wordt onder koliek verstaan? 

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

..........................................................................................................................................  
 
Ook stereotiep gedrag komt bij paarden voor. Stereotiep gedrag ontstaat door verveling in 
een beperkte ruimte zoals een stal. 

 Noem een stereotiep gedrag dat bij paarden voor kan komen. 

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

STALINRICHTING EN STALKLIMAAT 

In de onderstaande tekening is een stal met een ventilatiesysteem afgebeeld. 
 

 
In de tekening geven de pijlen luchtstromen aan. 
 
Welk ventilatiesysteem is dit? 
A mechanische ventilatie volgens het overdrukprincipe 
B mechanische ventilatie volgens het onderdrukprincipe 
C natuurlijke ventilatie volgens het overdrukprincipe 
D natuurlijke ventilatie volgens het onderdrukprincipe 
 

1p  10 

1p  11 

1p  12 

1p  13 
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 Geef met een kruisje in het schema aan of de stelling juist of onjuist is. 
 
stelling juist onjuist 
De uitgaande lucht is kouder dan de binnenkomende lucht.   

Door wind kan de ventilatie worden bevorderd.   

Bij meer dieren in de stal is meer ventilatie nodig.   
 
Hieronder is een computergestuurd krachtvoerstation voor paarden afgebeeld. 
 

 
 
Dit voerstation wordt in een loopstal geplaatst. 

 Noem twee voordelen van krachtvoerverstrekking met behulp van een 
computergestuurd voerstation. 

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

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

 Noem een reden waarom men merries meestal niet laat werpen in een loopstal. 

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

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

2p  14 

2p  15 

1p  16 



500012-1-732o 8  ga naar de volgende pagina 

VOGELPEST 

Aviaire Influenza, ook wel klassieke vogelpest genoemd, is niet met antibiotica te 
bestrijden. Het is zeer besmettelijk. Het is een meestal zeer acuut verlopende ziekte bij 
hoenderachtigen en kalkoenen. De ziekte kent een korte incubatietijd en gaat gepaard 
met een hoog sterftecijfer. De dieren worden suf, eten minder, leggen minder eieren en 
vertonen een soort 'snotneus'. Kop en hals vertonen zwellingen (waardoor de dieren 
kunnen stikken) en de kam verkleurt. In sommige gevallen treedt acute sterfte op, zonder 
voorafgaande klinische symptomen. 
De ziekte kan zich direct verspreiden door contact tussen vogels, of indirect via de lucht 
of door blootstelling aan besmet materiaal zoals mest, voer- en transportmiddelen. 
 
Klassieke vogelpest wordt veroorzaakt door een 
A bacterie. 
B pestvogel. 
C schimmel. 
D virus. 
 

 Noem een manier waarop besmette vogels het virus uitscheiden. 

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

..........................................................................................................................................  
 
Een goede bedrijfshygiëne helpt een kippenboer bij het voorkomen van besmetting door 
vogelpest. 
Welke vorm van besmetting laat zich moeilijk beïnvloeden door een goede 
bedrijfshygiëne? 
A besmetting door afvoer van kippen 
B besmetting door voeraankopen 
C besmetting via de lucht 
 
Met een goed zichtbaar lint kunnen pluimveehouders voorkomen dat mensen zomaar het 
erf oprijden en de stal binnenlopen. 

 Noem nog twee andere maatregelen die een pluimveehouder kan nemen om de 
risico’s op verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen. 

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

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

1p  17 

1p  18 

1p  19 

2p  20 
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VOEDING WOLF EN HOND 

De hond stamt af van de wolf. De wolf is een carnivoor. Wanneer een roedel wolven een 
hert gedood heeft, eten ze bij voorkeur eerst de buikholte leeg. 
 

 
 
De hond is na eeuwen van domesticatie niet meer hetzelfde als zijn voorouders. Door 
eeuwenlange omgang met de mens is de hond, voor wat betreft zijn voedselbehoefte, een 
klein beetje op de mens gaan lijken. Wel is het zo, dat een deel van de hondenvoeding uit 
dierlijk eiwit moet blijven bestaan. 
 
De wolven eten graag eerst de buikholte van het hert leeg. Hier bevinden zich organen 
met daarin vezelrijk voedsel. 

 Waarom is vezelrijk voedsel zowel voor een wolf als voor een hond belangrijk? 

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

..........................................................................................................................................  
 
Welke organen zitten er in de buikholte van het hert? 
A darmen en longen 
B darmen en nieren 
C nieren en longen 
 

 Wat wordt verstaan onder domesticatie? 

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

..........................................................................................................................................  
 
Hieronder staan vier uitspraken over honden. 

 Geef bij elke uitspraak met een kruisje aan of deze juist of onjuist is. 
 
uitspraken juist onjuist 
Een hond eet uitsluitend vlees.   

Een hond heeft alleen maar knobbelkiezen.   

Een hond die poep eet, heeft ergens een tekort aan.   

Een jonge hond moet extra veel eiwit hebben.   
 

1p  21 

1p  22 

1p  23 

2p  24 
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Het grootbrengen van pups is een intensieve en tijdrovende bezigheid. Bij een groot nest 
zijn er soms één of twee pups die slecht groeien. 
Wat is de meest voorkomende oorzaak van deze slechte groei? 
A De teef heeft melk van slechte kwaliteit. 
B De teef heeft slecht drinkende pups. 
C De teef heeft te weinig melkgevende tepels. 
D De teef heeft te zwakke pups. 
 

Puppymelk is een poeder wat voor 66% uit melkpoeder bestaat en wat in grote mate aan  
 de melk van teven is aangepast. Het bezit alle eigenschappen van natuurlĳke hondenmelk,
is lichtverteerbaar en zeer smakelĳk. 

Aantal voedingen: 
Lee�ĳd: 

tot 7 dgn. 10 x per dag 
8-14 dgn. 8 x per dag 
15-21 dgn. 6 x per dag 
22-28 dgn. 5 x per dag

p
u
p
p
y
m
e
l
k

Deze puppymelk is geschikt: 
• als hoofdvoeding voor 

pups die zonder 
moedermelk worden 
grootgebracht.

• als bĳvoeding voor pups 
waarvan de teef 
onvoldoende melk bezit. 

• als bĳvoeding voor pups 
van grote worpen. 

• als bĳvoeding voor 
drachtige teven. 

• als bĳvoeding voor zieke 
en herstellende honden. 

ANALYSE 
vocht

5%

ruw eiwit 
26%

ruw vet 
17%

ruwe celstof 
0,1% 

as-mineralen 
7%

VOEDINSWĲZER
Bereiding puppymelk: 
Water koken, af laten 
koelen tot 
lichaamstemperatuur en 
goed mengen met het 
puppymelk poeder. 
Mengverhouding: één 
deel puppymelk poeder 
en vier delen gekookt 
water.
Let op: dit mengsel dient 
iedere maaltĳd vers te 
worden aangemaakt. 

Verpakking goed sluiten. 
Bewaren op een droge plaats. 

 
 
Moederloze pups worden met een moedermelkvervanger grootgebracht. Het bereiden van 
kunstmelk moet altijd gebeuren volgens voorschrift op de verpakking of bijsluiter. 
Wat is een goede verstrekkingstemperatuur van de kunstmelk? 
A 30 °C 
B 38 °C 
C 45 °C 
 
Hoeveel voedingen per dag zijn bij moederloze pups de eerste twee dagen minimaal aan 
te bevelen? 
A   5 
B   6 
C   8 
D 10 
 
Het is belangrijk om maar voor één dag kunstmelk klaar te maken. 

 Om welke reden mag er geen kunstmelk voor de hele week klaargemaakt worden? 

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

..........................................................................................................................................  
 
Wat is procentueel het meest aanwezig in kunstmelkpoeder? 
A as-mineralen 
B ruwe celstof 
C ruw eiwit 
D ruw vet 
E vocht 
 

1p  25 

1p  26 

1p  27 

1p  28 

1p  29 



500012-1-732o 11  ga naar de volgende pagina 

KOEIEN IN DE STAL 

Hieronder staan drie verschillende vormen van huisvesting. 
 Schrijf onder de afbeeldingen het juiste huisvestingstype.  

 Kies uit: potstal, grupstal of ligboxenstal. 
 

  

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

 

 

3 ………………………………………………  
 
Hieronder staan drie verschillende vormen van voerhekken afgebeeld. Deze voerhekken 
kunnen voor verschillende diergroepen worden gebruikt. 
 

  
diagonaal voerhek Zweeds zelfsluitend voerhek Engels zelfsluitend voerhek 

 
 Noem een voordeel van een diagonaal voerhek ten opzichte van een Zweeds 

zelfsluitend voerhek. 

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

..........................................................................................................................................  
 
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 

1p  30 

1p  31 
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Hieronder staat een afbeelding van een drinkbak zoals die in een rundveestal voor kan 
komen. 
 

 
 
De dieren moeten de bal boven in de bak met de neus induwen en kunnen dan drinken. 
Wanneer ze stoppen met drinken, schiet de bal door de waterdruk weer terug in de 
opening. 

 Noem een belangrijke reden om een drinkbak zo te maken. 

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

1p  32 




