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

SIERHOENDERS 

Henk heeft een foktoom sierhoenders gekocht. Na verloop van enige weken is een aantal 
hoenders broeds geworden. Ze vertonen broedgedrag. 
 

 Noem twee kenmerken van broedgedrag. 

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

..........................................................................................................................................  
 
Hoe wordt een broedse hen ook wel genoemd? 
A fokhen 
B kloek 
C leghen 
D nestblijver 
 
Met een broedmachine kunnen eieren worden uitgebroed. 
Wat is de juiste broedtemperatuur van kippen? 
A lager dan de lichaamstemperatuur 
B gelijk aan de lichaamstemperatuur 
C hoger dan de lichaamstemperatuur 
 
De luchtvochtigheid in een broedmachine moet goed regelbaar zijn. De eerste dagen van 
het broedproces is de relatieve luchtvochtigheid 55%. 

 Waarmee wordt de relatieve luchtvochtigheid gemeten? 

..........................................................................................................................................  
 
Eieren moeten tijdens het broedproces gekeerd worden. Een kip gebruikt hierbij haar 
vleugels, haar poten en nog een lichaamsdeel. 

 Welk lichaamsdeel is dit? 

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

 Waarom moeten de eieren tijdens het broedproces gekeerd worden? 

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

 Noem een reden waarom ventilatie in een broedmachine zo belangrijk is. 

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

1p  1 

1p  2 

1p  3 

1p  4 

1p  5 

1p  6 

1p  7 

A 
B 
C 
D 

 
 

A 
B 
C 
D

XB(2) (3)X 
X

A 
B 
C 
D 

  (1) 



600017-1-620o 3  ga naar de volgende pagina 

In een natuurlijke omgeving neemt in de herfst het aantal eieren dat een kip legt fors af, 
ondanks dat de huisvesting, het voer en de conditie van de kip goed is. 

 Leg uit waardoor het komt dat een kip in de herfst minder gaat leggen. 

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

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

MELKKOE 

De uier van een koe bestaat uit vier afzonderlijke gedeelten. 
 

 
 
Hoe wordt één afzonderlijk gedeelte genoemd? 
A een kwartier 
B een melkboezem 
C een melkkamer 
D een vierde gedeelte 
 
Wat wordt er onder een lacterende koe verstaan? 
A een koe die geen melk meer geeft 
B een koe die melk geeft 
C een koe die 'droog' staat 
 
De gehaltes van de bestanddelen die in de melk zitten, zijn nooit constant. 
Het percentage eiwit in de melk van een koe die net afgekalfd heeft, is bijvoorbeeld hoger 
dan het percentage eiwit in de melk van een koe die twee maanden in productie is.  

 Noem nog een bestanddeel in de melk, dat na het afkalven hoger is. 

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

 Hoe wordt de eerste melk na het afkalven genoemd? 

..........................................................................................................................................  
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MEDICIJNFABRIEKJES 

Onderzoekers van het biomedisch bedrijf Pharming zijn er in geslaagd een menselijk gen 
in te bouwen in een konijn. Men spreekt van transgene konijnen. De melkklieren van het 
konijn gaan hierdoor een stof maken, die als medicijn gebruikt wordt tegen de ziekte van 
Pompe. Het konijn dat tijdens het onderzoek wordt gebruikt, is de Witte Nieuw-Zeelander. 
 

 
 
De ziekte van Pompe is een ernstige spierziekte. De ziekte was tot nu toe niet te 
genezen. Mensen met de ziekte van Pompe maken onvoldoende of geen enzym zure 
alfa-glucosidase aan. Dit enzym wordt door deze konijnen in de melk gemaakt. 
De konijnen worden met speciale machientjes gemolken. 
 
De transgene konijnen die staan beschreven in de tekst, zijn geen gezelschapsdieren 
maar productiedieren. 

 Geef hiervoor een reden. 

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

..........................................................................................................................................  
 
Welke cellen van het onderzoekskonijn, bevatten het menselijk gen om het medicijn te 
maken? 
A alle cellen 
B de cellen van de melkklieren 
C de cellen van de melkklieren en de melk 
D de voortplantingscellen 
 
Hoe hebben de onderzoekers het konijn veranderd? 
A door genetische modificatie 
B door IVF 
C door KI 
D door kruising 
 
De reden dat mensen bepaalde konijnen houden, kan verschillend zijn. Dit is het fokdoel. 

 Wat is het fokdoel van de konijnen in bovenstaande tekst? 

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

..........................................................................................................................................  
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Hieronder worden enkele fokdoelen van konijnen genoemd. 
- De meeste Nederlandse Hangoordwergen worden gehouden voor het plezier of de 

recreatie. 
- De Rex is een konijn met een enkelvoudige vacht en een korte haarstructuur dat 

meestal wordt gefokt om op tentoonstellingen in te zetten. 
- De Californian is een middelgroot konijn met een typische pointaftekening, dat wordt 

gefokt voor de vleesproductie. 
- Het Angorakonijn wordt gebruikt voor de wolproductie. 
 
Hieronder staan afbeeldingen van de hierboven beschreven konijnen. 

 Zet de juiste namen onder de afbeeldingen. 
 

    
 

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

   
 

3………………………………………………      4 ...................................................................  
 
De bij vraag 17 beschreven konijnen behoren tot  
A hetzelfde geslacht. 
B hetzelfde ras. 
C dezelfde soort. 
D dezelfde variëteit. 
 

1p  17 

1p  18 
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VERZORGING PAARD 

De dagelijkse verzorging van het paard bestaat onder andere uit: 
- vachtverzorging 
- hoefverzorging 
- verzorging van manen en staart 
 
Er zijn meerdere redenen om de vacht van een paard te borstelen. 

 Noem twee redenen waarom de vacht van een paard wordt geborsteld. 

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

..........................................................................................................................................  
 
Een dagelijks onderdeel van de verzorging van een paard is het hoevenkrabben. 

 Noem een functie van het hoevenkrabben. 

..........................................................................................................................................  
 
In onderstaande afbeelding is de onderkant van een hoef weergegeven. 
 

 
 

 Benoem de onderdelen. 
 Kies uit: zool, draagrand, straalgroeve 

1 ........................................................................................................................................  

2 ........................................................................................................................................  

3 ........................................................................................................................................  
 

2p  19 
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     afbeelding 1     afbeelding 2 
 

 Op welke afbeelding heeft de verzorger ergonomisch de beste lichaamshouding? 
 Verklaar je antwoord. 

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

..........................................................................................................................................  
 
Wat wordt er in de onderstaande afbeelding weergegeven? 
 

 
 
A binden van de manen 
B invlechten van de manen 
C knopen van de manen 
D trekken van de manen 
 

2p  22 

1p  23 
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ONTWORMINGSMIDDELEN 

Er zijn meerdere merken ontwormingsmiddelen op de markt met een zo breed mogelijk 
werkend spectrum. Om de wormen, de luizen en de mijten te bestrijden wisselt 
geitenhouder Lieverds elk jaar van merk. 
 

 Wat wordt er bedoeld met een ontwormingsmiddel met een breed werkend spectrum? 

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

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

 Om welke reden wisselt geitenhouder Lieverds van merk? 

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

..........................................................................................................................................  
 
Animec, een ontwormingsmiddel, bestrijdt in één injectie alle: 
- darmwormen 
- longwormen  
- luizen 
- maagwormen 
- schurftmijten 
 

 Welke van bovengenoemde groepen dieren zijn uitwendige parasieten? 

..........................................................................................................................................  
 
Bij welke groep hoort de spoelworm? 
A darmwormen 
B longwormen 
C maagwormen 
 

1p  24 

1p  25 
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De dosering van een ontwormingsmiddel is per diersoort verschillend en altijd afhankelijk 
van het lichaamsgewicht. Hieronder is het etiket van Animec afgebeeld. 
 

Animec 
 
Beschrijving: 
breedspectrum 
anthelminticum op 
basis van ivermectine 
1% 
 
Wanneer: 
Voor de bestrijding van 
maag-, darm-, en 
longwormen, schurft en 
luizen bij rundvee en 
varkens. 
 
Werkzame stof: 
1% Ivermectine. 
 

 
Te gebruiken bij: 
Rund en varken. 
 
Toediening: 
subcutaan;  
rund 1 cc per 50 kg,  
varken 1 cc per 35 kg 
 
Registratie: 
REG. NL. 9824 
 
Toelating: 
Vrij. 
 
Verkrijgbaar in: 
50 cc, 250 cc en 500 cc. 
 

 
 Hoeveel ml moet er toegediend worden bij een varken van 98 kg? Schrijf de 

berekening op. Rond af op één decimaal. 

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

..........................................................................................................................................  
 
Het rechtstreeks toedienen van een ontwormingsmiddel is beter, dan het middel door het 
drinkwater of door het voer te mengen. 

 Geef hiervoor een reden. 

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

..........................................................................................................................................  
 
Voor effectief ontwormen moet het medicijn met een spuit oraal toegediend worden. 
Oraal toedienen wil zeggen 
A via de anus. 
B via de huid. 
C via de mond. 
 

2p  28 
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PLUIMVEEVOER 

Hieronder zijn etiketten afgebeeld van twee verschillende soorten pluimveevoer. 
 

VOLL. PLUIMV. KOR. 
Analyse: Toegevoegd: 

Categorieën: 
Rn: àNL95433. 

Re 
Rvet 
Rc 
Ras 
Ca 
P 
Lysine 
Methionine 
OE leg 

164,00 g 
61,00 g 
44,00 g 

134,00 g 
37,50 g 
6,40 g 
8,00 g 
4,00 g 

2650,00 kca 

Cu 
Vit. A 
Vit. E 
Vit. D3 

7 mg 
9.000 IE 

10 mg 
2.500 IE 

Graan 
Bĳproducten van 
oliehoudende zaden 
Mineralen 
Graan bĳproducten 
Oliën en ve�en 
Bĳproducten van de 
suikerbereiding 

Volledig voer 
voor 

leg/sierpluimvee 
vanaf 16 weken.  

 

De gehalten zĳn per kg. 
Productiedatum:  

01-03-2006 
Te gebruiken tot drie 

maanden na de 
productiedatum. 

 
 

VOLL>OPFOKVOERMEEL
Analyse: Toegevoegd: 

Categorieën:
Rn: àNL95433.

Re
Rvet
Rc
Ras
Ca
P
Lysine 
Methionine

179,00 g 
53,00 g 
46,00 g 
60,00 g 
8,50 g 
6,80 g 

10,00 g 
4,00 g 

Cu
Vit. A 
Vit. E 
Vit. D3 

17 mg
14.000 IE

80 mg
3.500 IE 

Graan
Bĳproducten van 
oliehoudende zaden 
Graan bĳproducten 
Mineralen
Oliën en ve�en 
Visproducten

Volledig 
opfokvoermeel
voor kuikens 
tot een lee�ĳd 
van 18 weken 

De gehalten zĳn per kg. 
Productiedatum:  

01-03-2006
Te gebruiken tot drie 

maanden na de 
productiedatum. 

 
 

 Voor welke twee groepen zijn deze twee voersoorten bedoeld? 

Volledige pluimveekorrel voor: ...........................................................................................  

Volledig opfokvoermeel voor: .............................................................................................  
 

2p  31 
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 Noem twee grondstoffen die zowel in de volledige pluimveekorrel als in het volledig 
opfokvoermeel zijn verwerkt. 

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

..........................................................................................................................................  
 
De volgende afkortingen staan op de verpakking: Re, Rc, Ca, Vit. A 

 Welke van deze afkortingen is een bouwstof, welke een beschermende stof en welke 
een vezelstof? Zet een kruisje op de juiste plaats. 

 
 bouwstof beschermende 

stof vezelstof 

Re    
Rc    
Ca    
Vit. A    

 
Kuikens en kippen halen uit het voer energie om te bewegen, om te groeien en allerlei 
andere processen te laten verlopen. 
Hoe wordt de hoeveelheid energie in het kippenvoer uitgedrukt? 
A AS 
B OE 
C RC 
D RE 
 

 Tot welke datum is het voer te gebruiken? 

..........................................................................................................................................  
 
In de volledige pluimveekorrel zit veel kalk (37,50 gr kalk per kg voer). 

 Leg uit waarom. 

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

..........................................................................................................................................  
 
De eiwitbehoefte van zowel legkippen als (vlees)kuikens is hoog. 

 Geef voor beide categorieën aan waarom de eiwitbehoefte hoog is. 

Voor legkippen...................................................................................................................  

Voor (vlees)kuikens ...........................................................................................................  
 

1p  32 
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NATUURBEHEER 

De agrariër wordt steeds meer als natuurbeheerder gezien, onder andere op het gebied 
van vogelbeheer. 
 

 
 

 Noem een reden, waarom juist boeren een bijdrage kunnen leveren aan de 
bescherming van weidevogels op gras- en bouwland. 

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

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

 Noem twee maatregelen die een boer kan nemen bij het maaien, om weidevogels in 
het perceel te ontzien. 

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

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

 Noem twee maatregelen die een boer kan treffen, om weidevogels te sparen bij het 
beweiden. 

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

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

HUISVESTING GERBILS 

In veel gerbilverblijven wordt een drinkflesje van glas of plastic gebruikt om water te 
verstrekken, in plaats van een bakje. 

 Noem twee voordelen van het gebruik van een drinkflesje ten opzichte van het gebruik 
van een bakje. 

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

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

1p  38 
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Welke van de onderstaande bodembedekkingen lijkt het meest op de natuurlijke 
leefomgeving van de gerbil? 
A hooi 
B houtkrullen 
C zand 
 
Per gram lichaamsgewicht moet een gerbil 4 cm2 oppervlak hebben. 
Een gerbil weegt gemiddeld 75 gram. 
Een glazen bak heeft een bodem van 30 cm breed en 60 cm lang. 

 Hoeveel gerbils mogen er dan maximaal in deze glazen bak zitten? Schrijf de 
berekening op. 

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

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

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

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

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

OMGANG PAARD 

In de omgang met paarden is het verstandig om een aantal regels aan te houden. 
Wanneer een paard wordt benaderd, is het bijvoorbeeld belangrijk om het dier gerust te 
stellen. 

 Noem twee omgangsregels die bij het paard kunnen worden toegepast om het dier 
gerust te stellen, om zo de veiligheid van jezelf en het paard te vergroten. 

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

..........................................................................................................................................  
 
Een paard is een gewoontedier. Als het uit de stal gehaald en geleid wordt, moet dit altijd 
op dezelfde manier gebeuren. 
Waar moet dan worden gelopen? 
A aan de achterkant van het paard  
B aan de linkerzijde van het paard 
C aan de rechterzijde van het paard 
D aan de voorkant van het paard 
 

1p  42 
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Het vastzetten van een paard gebeurt door het maken van een paardenknoop. 
In welke van de onderstaande afbeeldingen is een paardenknoop weergegeven? 
 

 
    A      B      C     D 
 

HUISVESTING KIPPEN 

Hieronder zijn drie huisvestingssystemen van kippen afgebeeld. 
 

  
 
    1      2 
 

 
 
    3 
 

 Welk huisvestingssysteem hoort bij welke afbeelding. 
 Kies uit: legbatterij, scharrelstal, volièrestal 

1 ........................................................................................................................................  

2 ........................................................................................................................................  

3 ........................................................................................................................................  
 

1p  46 
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Hieronder staat een aantal productiegegevens van drie huisvestingssystemen. 
 
 batterij scharrel uitloop
aantal eieren per opgefokte hen 320 313 308 
aantal eieren per aanwezige hen 330 326 322 
legpercentage 84,6 83,6 82,7 
eigewicht (gram) 62,4 62,4 62,4 
uitval (%) 6 8 9 
voerverbruik (gram/dier/dag) 111 119 119 
kostprijs per ei (eurocent) 3,7 5,6 6,0 

 
 Geef een reden waarom het voerverbruik in een legbatterij lager is dan in een 

scharrelstal en vrije-uitloopstal. 

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

..........................................................................................................................................  
 
De kostprijs van scharreleieren en vrije-uitloop eieren is hoger dan die van eieren uit de 
legbatterij. 
Een reden hiervoor is het hogere voerverbruik. 

 Geef twee andere redenen waarom deze eieren duurder zullen zijn. 

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

..........................................................................................................................................  
 
Legbatterijen worden gezien als een 'dieronvriendelijk' huisvestingssysteem. Toch staan 
er in de tabel twee gegevens die dit enigszins tegenspreken. 

 Welke twee gegevens zijn dit? 

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

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

1p  48 

2p  49 

1p  50 



600017-1-620o 16  ga naar de volgende pagina 

TERRARIUM 

In een terrarium worden bepaalde biotopen zoveel mogelijk geprobeerd te benaderen. 
Zo worden onder andere de volgende terraria onderscheiden: 
- Het paludarium waarin zich een ondiep watergedeelte en een landgedeelte met veel 

planten bevindt. 
- Het woestijnterrarium is ingericht met zand, stenen en woestijnplanten zoals 

cactussen. 
- Het steppeterrarium is ingericht met zand, hout of steen en steppenplanten zoals 

gras. 
 Schrijf bij de onderstaande terraria het type terrarium op. 

 

  
 
1………………………………………………… 2………………………………………………… 
 

 
 
3………………………………………………………………… 
 

1p  51 
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Vier diergroepen zijn: 
- kikkers 
- schildpadden 
- hagedissen 
- slangen 
 

 Welke van deze diergroepen behoren tot de reptielen? 

..........................................................................................................................................  
 
Op onderstaande afbeelding wordt via de zijkant een terrarium ingekeken. Er zijn 
ventilatieopeningen aangebracht. 
 

 
 

 Noem twee redenen waarom ventilatie in een terrarium van belang is. 

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

..........................................................................................................................................  
 
De belichtingsduur is afgestemd op de herkomst van het terrariumdier. 
Hoe lang moet de belichtingsduur ingesteld worden van een hagedis die afkomstig is uit 
de tropen? 
A   6 uur 
B 12 uur 
C 18 uur 
D 24 uur 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
 

1p  52 
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Voor terrariumdieren, en in het bijzonder de reptielen, zijn drie spectrumbreedtes van de 
zon belangrijk: 
- de warmtestraling 
- het zichtbare licht 
- de UV-straling 

 Door welke eigenschap van reptielen, is warmtestraling voor deze dieren belangrijk? 

..........................................................................................................................................  
 
Vaak zal in het terrarium waar amfibieën gehouden worden, moeten worden gesproeid om 
regen of dauw na te bootsen. 

 Noem een reden waarom het sproeien met water voor deze dieren belangrijk is. 

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

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