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

 
 

Hamsters  
 
Er zijn vijf soorten hamsters die als huisdier worden gehouden, waaronder de 
wat grotere Syrische hamster. Deze hamster kwam oorspronkelijk in gouden 
wildkleur voor. Gedomesticeerde hamsters bestaan in veel kleurvarianten, van 
wit tot zwart. Ook verschillende haarsoorten zijn mogelijk. Hamsters leven vooral 
op de steppe en in de woestijn. Een hamster wordt gemiddeld anderhalf tot twee 
jaar oud.  
 

1p 1 Hieronder zijn de onderdelen van de taxonomische indeling van de hamster 
gegeven.  
Wat is de juiste indeling? 
 

 
    A           B 
 

 
    C           D 
 

Rijk: Animalia (Dieren) 
Klasse: Mammalia (Zoogdieren) 
Familie: Cricetidae 

(Woelmuisachtigen) 
Orde: Rodentia (Knaagdieren) 

Rijk: Animalia (Dieren) 
Klasse: Mammalia (Zoogdieren) 
Orde: Rodentia (Knaagdieren) 
Familie: Cricetidae 

(Woelmuisachtigen) 

Klasse: Mammalia (Zoogdieren) 
Rijk: Animalia (Dieren) 
Orde: Rodentia (Knaagdieren) 
Familie: Cricetidae 

(Woelmuisachtigen) 

Klasse: Mammalia (Zoogdieren) 
Rijk: Animalia (Dieren) 
Familie: Cricetidae 

(Woelmuisachtigen) 
Orde: Rodentia (Knaagdieren) 
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1p 2 Op welke foto staat een Syrische hamster of goudhamster? 
 

  
A  B  

  
C  D  

 
1p 3 In de tekst is er sprake van 'gedomesticeerde' hamsters.  

 Wat betekent gedomesticeerd? 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 

1p 4 Meerdere hamsters bij elkaar gaan snel vechten en verschillende soorten bij 
elkaar moorden elkaar zelfs uit. Daarom worden de meeste hamstersoorten in 
een kooi alleen gehouden. Een uitzondering zijn de Roborovski dwerghamsters. 
Deze hamsters kunnen wel samen in een kooi.  
Welke bewering is juist volgens bovenstaande tekst?  
A De meeste hamsters zijn solitaire dieren, de Robrovski hamster is een 

groepsdier. 
B De meeste hamsters zijn groepsdieren, de Robrovski hamster is een solitair 

dier. 
C De meeste hamsters zijn solitaire dieren, dus de Robrovski hamster is ook 

een solitair dier. 
D De meeste hamsters zijn groepsdieren, dus de Robrovski hamster is ook 

een groepsdier. 
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1p 5 Om het verschil tussen een mannetjes- en een vrouwtjeshamster te kunnen 
zien, is enige ervaring nodig. Een manier om het geslacht te bepalen is de 
afstand nemen tussen de geslachtsopening en de anaalopening. Ook aan de 
vorm van het achterlichaam is het te zien. Hieronder staan twee afbeeldingen. 

 Geef bij elke afbeelding aan of het hier om een mannetjes- of om een 
vrouwtjeshamster gaat. Zet onder de afbeelding het teken ♂ of ♀. 

 

  

 
1 ……………………………… 

 
2 ……………………………… 

 
 
De korenwolf is een hamster die in Nederland in 
het wild voorkomt. Na een draagtijd van 
17 tot 20 dagen worden gemiddeld 4 tot 8 kale, 
blinde jongen geboren. Na 14 dagen gaan de 
ogen open en kunnen de jongen het nest 
verlaten. Na 18 dagen worden de jongen 
gespeend. De vrouwtjes zijn geslachtsrijp na 
43 dagen, waardoor jongen uit de eerste worp 
zich vaak nog in hetzelfde jaar kunnen 
voortplanten. Een vrouwtje kan tot drie worpen  
per jaar krijgen. De voortplantingstijd eindigt half  
augustus. Van begin oktober tot begin april is de hamster in winterslaap. 
 
 

1p 6 Wat wordt er verstaan onder 'de jongen worden gespeend'? 
 
........................................................................................................................  
 

1p 7 Hoeveel maanden duurt het bronstseizoen van de hamster? 
 
........................................................................................................................  
 

1p 8 Een korenwolf kan niet gekruist worden met een Syrische hamster.  
Waartoe behoren de korenwolf en de Syrische hamster? 
A tot dezelfde familie  
B tot dezelfde soort 
C tot dezelfde variëteit 
D tot hetzelfde ras  
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Wat is IBR? 
 
IBR is de afkorting van Infectieuze Bovine Rhinotracheïtis. IBR is een zeer 
besmettelijke ziekte die op bedrijven grote economische schade kan aanrichten. 
Zowel koeien als jongvee kunnen deze ziekte doormaken. IBR wordt 
veroorzaakt door een virus. De belangrijkste symptomen bij IBR zijn: 
neusuitvloeiing, rode slijmvliezen, koorts, verminderde melkproductie, versnelde 
ademhaling, hoesten, verminderde eetlust, verwerpen en soms sterfte. 
 

 
 
IBR is in Nederland nog steeds een bedreiging voor de gezondheid van het 
rundvee. Een groot deel van het rundvee is na het stoppen van het verplichte 
bestrijdingsprogramma (1999) niet meer gevaccineerd. 
 

1p 9 Als je kijkt naar de belangrijkste symptomen van IBR, wat zou dan een logische 
Nederlandse naam voor IBR kunnen zijn? 
A koeiengriep 
B koeiendiarree 
C koeien longontsteking 
D koeien geslachtsziekte 
 

1p 10 Na een infectie blijft dit virus levenslang in de koe aanwezig. Door stress kan het 
virus weer actief worden (reactivatie): de koe gaat opnieuw virusdeeltjes 
uitscheiden en kan zo koppelgenoten besmetten waardoor opnieuw een uitbraak 
kan ontstaan. 
Hoe komt het dat door stress reactivatie kan optreden? 
A De koe maakt dan voedsel voor de virussen in het bloed. 
B De koe wordt dan ongevoelig voor antibiotica. 
C De koe kan dan niet gevaccineerd worden. 
D De koe heeft dan minder weerstand. 
 

2p 11 Noem twee gevolgen van IBR die leiden tot economische schade op een bedrijf. 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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Wanneer op een bedrijf geen IBR meer voorkomt is er sprake van een IBR-vrije 
status van het bedrijf.  
Op basis van een bloedonderzoek kan een bedrijf de IBR-vrije status verkrijgen.  
In onderstaande tabel staat wanneer een bedrijf een IBR-vrije status heeft of 
kan krijgen. 
 
uitslag 
bloedonderzoek 

actie status 

geen besmetting geen IBR-vrij 
< 10% besmetting  Besmette dieren moeten binnen 2 maanden 

worden geruimd. Daarna mag de tankmelk 
en/of het bloed van de dieren bij nieuw 
bloedonderzoek geen antistoffen bevatten. 

IBR-vrij 

> 10% besmetting Besmette dieren ruimen is uit economisch 
oogpunt geen optie. Advies: dieren 
vaccineren. 

niet IBR- 
vrij 

 
 

1p 12 Een bedrijf heeft minder dan 10% besmette dieren en ruimt zijn besmette dieren 
binnen 2 maanden. 
Wanneer krijgt dat bedrijf een IBR-vrije status? 
A Als alle dieren zijn gevaccineerd. 
B Als geen van de dieren meer zichtbare IBR verschijnselen toont. 
C Als uit bloedonderzoek blijkt dat geen van de dieren antistoffen tegen IBR in 

het bloed heeft. 
D Als uit bloedonderzoek blijkt dat er geen IBR virussen aanwezig zijn. 
 

1p 13 Wat moet een bedrijf met een IBR-vrije status doen om deze status te 
behouden? 
A Aangevoerde dieren eerst in quarantaine plaatsen. 
B Alleen IBR-vrije dieren aanvoeren. 
C Kalveren en koeien gescheiden houden. 
D Elke twee maanden een bloedonderzoek laten doen. 
 

1p 14 In sommige situaties kunnen dieren het best worden gevaccineerd tegen IBR. 
Wat bevat dit vaccin? 
A afweerstoffen  
B antibiotica 
C antistoffen  
D de dode of verzwakte vorm van de ziekteverwekker 
E serum  
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1p 15 Hieronder staan drie situaties.  
 Geef met een kruisje per situatie aan of vaccineren tegen IBR wel of niet 

sterk aan te bevelen is. 
 
 situatie wel niet 
1 op een bedrijf zijn IBR besmette dieren aanwezig   
2 een bedrijf wil dieren voor de fokkerij exporteren   
3 een bedrijf wil productieverlies voorkomen   

 
 

Het houden van kanaries 
 

1p 16 Voor kanaries zijn verschillende huisvestingsystemen in gebruik. 
Op welke foto staat een gezelschapsvolière? 
 

  
A  B  

  
C  D  
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1p 17 Kanaries krijgen een speciaal samengesteld voermengsel. Hieronder staan vier 
foto's van voermengsels. 
Welk mengsel is voor een kanarie? 
 

  
A  B  

  
C  D  

 
1p 18 Drinkwater moet altijd beschikbaar zijn. Het moet ook regelmatig ververst 

worden. 
 Noem hiervoor een reden. 

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

1p 19 Hoe wordt een vrouwelijke kanarie genoemd? 
A hen 
B mop 
C pop 
D wijfje 
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2p 20 Er zijn verschillende stadia in de ontwikkeling van een kuikenembryo in een ei.  
De processen van de ontwikkeling van het ei zijn: 
a Hagelsnoeren, dooier en eiwit worden gevormd. 
b Bloedvaten ontwikkelen zich en verspreiden zich door het ei. 
c Dooiermateriaal wordt opgenomen. 
d Het jong breekt met de eitand de schaal. 
e Het ei wordt bevrucht. 
f De schaal wordt gevormd. 
 

 Zet bovenstaande processen in de juiste volgorde. 
 
........................................................................................................................  
 

1p 21 Hieronder staan vier uitspraken over de ontwikkeling van een kanarie-embryo in 
het ei. 

 Geef met een kruisje aan of de uitspraak juist of onjuist is. 
 
uitspraak juist onjuist 
Het embryo eet de dooier en de eiwitreserve op met zijn 
snavel.   

Het embryo beweegt voor de geboorte.   
Het embryo ontstaat uit de dooier.   
De dooier wordt in zijn geheel gebruikt voor de groei.   

 
1p 22 Wat is een kanariejong bij de geboorte op grond van zijn kenmerken? 

A een nestbewoner 
B een nestblijver 
C een nestvlieder 
D een nestvlieger 
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Voerbehoefte van schapen 
 
De voerbehoefte van onder andere schapen wordt opgesplitst in 
onderhoudsvoer en productievoer.  
De behoefte aan onderhoudsvoer per dag bij een bepaald Levend Gewicht (LG) 
is in onderstaande tabel weergegeven. 
 
(LG) in kg VEM DVE 

  50   564 28 
  60   647 32 
  70   726 36 
  80   802 40 
  90   877 44 
100   949 47 
110 1019 51 

 
De behoefte aan productievoer per dag voor drachtige en zogende ooien is in 
onderstaande tabel gegeven. Hierin zijn de voedernormen voor energie en eiwit 
af te lezen. Deze tabel is geldig voor een ooi met een Levend Gewicht (LG) van 
90 kg. 
 
 VEM DVE 
drachtige ooien   
eerste 2,5 maand van de dracht   890   53 
laatste 2 maanden van de dracht 1370 121 
   
zogende ooien   
1 lam 1e maand 1920 165 
 2e maand 1780 140 
 3e maand 1520 115 
2 lammeren 1e maand 2460 250 
 2e maand 2190 210 
 3e maand 1720 165 
3 lammeren 1e maand 2660 280 
 2e maand 2340 235 
 3e maand 1860 185 

 
1p 23 DVE betekent Darm Verteerbaar Eiwit en wordt uitgedrukt in grammen. 

 Wat betekenen de letters VEM?  
 
........................................................................................................................  
 

2p 24 Wat is de behoefte aan VEM en DVE (onderhoudsvoer) voor een ooi die 90 kg 
weegt? 
 
........................................................................................................................  
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1p 25 Ooi A heeft drie lammeren in de eerste maand. Ooi B heeft slechts één lam in 
de eerste maand. Beide ooien wegen 90 kg. 

 Hoeveel VEM heeft ooi A meer nodig dan ooi B?  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 

1p 26 De behoefte aan VEM en DVE van een zogende ooi neemt eerst toe, maar ze 
neemt weer af naarmate de lammeren ouder worden. 

 Leg uit waarom. 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
In onderstaande tabel staan de voederwaarden van grashooi van verschillende 
kwaliteit op productbasis per kg gevoerd product. 
 
 VEM VEVI FOS DVE OEB VEP VREp 
grashooi        
matige kwaliteit 644 635 449 51 -25 525 51 
gemiddelde kwaliteit 675 677 458 63 -17 532 64 
goede kwaliteit 713 726 462 79  -2 548 82 

 
2p 27 Op een bedrijf krijgt elk zogend schaap standaard 1 kg brok, met een VEM  

van 940. Daarnaast krijgen de zogende ooien grashooi van goede kwaliteit 
gevoerd. Stel, de onderhoudsbehoefte is 890 VEM. 

 Hoeveel kg hooi heeft een zogende ooi van 90 kg met twee lammeren van 
2 maanden oud per dag nodig, om voldoende energie binnen te krijgen?  

 Schrijf de berekening op. 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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Het klonen van paarden 
 
Klonen is een kunstmatige wijze om een genetische kopie van een dier te 
maken. De nakomeling is altijd van één ouder. 
 
Onderstaande afbeelding hoort bij de vragen 28 tot en met 34. 
 

huidbiopsie 
toppaard
t.b.v. genetisch 
materiaal

celcultuur

nucleair
transfer

selectie eieren

eicytoplasma

merrie eieren

invriezen cellen
in celopslag celkern van toppaard inbrengen

in eicytoplasma 

vorming van embryo

embryo in draagmoeder

selectie
draagmoeder

geboorte van
een genetische kopie

toekomstig 
toppaard...

 
 

1p 28 In bovenstaande afbeelding is het klonen van een paard weergegeven. 
Waarvan wordt hier een kloon gemaakt? 
A van een toppaard 
B van een merrie 
C van een geselecteerde draagmoeder 
D van een embryo van een toppaard 
 

1p 29 In de afbeelding is sprake van de vorming van een embryo. 
Waar is dit embryo uit ontstaan? 
A uit een bevruchte eicel 
B uit een celkern van een toppaard en eicel zonder kern van een ander paard 
C uit een ingevroren voortplantingscel van een toppaard 
D uit een bevruchte eicel van een draagmoeder 
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1p 30 Op onderstaande foto's wordt een handeling bij een paard uitgevoerd. 
 

 
 
Welke handeling is dit? 
A Er wordt een huidbiopsie uitgevoerd. 
B Er wordt een bloedonderzoek uitgevoerd om de geschiktheid van eicellen te 

onderzoeken. 
C Er wordt een embryo in een draagmoeder geplaatst. 
D Er wordt genetisch materiaal ingebracht om te klonen. 
 

1p 31 Klonen is een manier van 
A geslachtelijke voortplanting. 
B kunstmatige inseminatie. 
C embryotransplantatie. 
D ongeslachtelijke voortplanting. 
 
Hieronder staat een foto van het wereldberoemde springpaard Milton gereden 
door de Engelse ruiter John Withaker. 
 

 
 

1p 32 Stel dat er besloten was een kloon te maken van de hengst Milton. 
Welke uitspraak over het kloonveulen is dan juist? 
Het kloonveulen heeft in vergelijking met de hengst Milton 
A alleen hetzelfde fenotype. 
B alleen hetzelfde genotype. 
C zowel hetzelfde fenotype als genotype. 
D verschillend fenotype en genotype.  
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1p 33 Kan door het klonen van een ruin een hengst ontstaan? Waarom wel of niet? 
A Ja, dat kan omdat uit een ruin altijd een hengstveulen ontstaat. 
B Ja, dat kan omdat uit een ruin soms een hengstveulen ontstaat. 
C Nee, dit kan niet want een ruin is onvruchtbaar. 
D Nee, uit een ruin ontstaat altijd een kopie dus een ruinveulen. 
 

1p 34 Er kunnen cellen van verschillende dieren worden ingevroren, om ze in de 
toekomst als kloon te gebruiken. 

 Noem een reden waarom er van verschillende diersoorten en -rassen 
ingevroren cellen opgeslagen worden. 

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

Koegedrag het jaar door 
 
Hieronder staan twee diagrammen, met de gemiddelde tijdsbesteding per dag in 
procenten van een koppel koeien in het winter- en zomerseizoen. Het koppel 
had in de zomer altijd een mogelijkheid tot weidegang.  
 
Gemiddelde tijdsbesteding (%) van
het koppel in het winterseizoen

Gemiddelde tijdsbesteding (%) van
het koppel in het zomerseizoen

Legenda:
automatisch melksysteem
wachtruimte voor het melken
staan in voerruimte
staan nabij ruwvoer/krachtvoer/water
staan in ligruimte

liggen in ligboxen
staan/lopen koepad
staan in wei
liggen in wei

2,3 %45,7 % 3,5 % 7,2 %

21,7 %

19,6 %

2,0 %12,9 % 2,9 % 4,1 %

10,6 %

15,6 %

20,0 %

1,1 %

30,8 %

 
 

1p 35 In welk seizoen komt volgens de cirkeldiagrammen een koe langer in het 
automatische melksysteem? 
 
........................................................................................................................  
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1p 36 Hoeveel uren ligt een koe per etmaal in het zomerseizoen? 
A 43,70 uur 
B 20,98 uur 
C 12,90 uur 
D 10,49 uur 
 

1p 37 Rustmomenten (liggen en/of staan) zijn belangrijk voor een goede vertering.  
 Welk onderdeel (fase) van het verteren is duidelijk zichtbaar tijdens deze 

rustmomenten? 
 
........................................................................................................................  
 

1p 38 In de winter veroorzaakt een slechte ligbox meer problemen bij koeien dan in de 
zomer. 

 Geef hiervoor een reden. 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 

1p 39 Geef een reden waarom koeien in Nederland 's zomers op stal worden 
gehouden. 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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Ontwikkelingen in de melkveehouderij 
 
De Europese Unie (EU) heeft een zware stempel gedrukt op de ontwikkeling van 
de landbouw in Europa en dus ook op de melkveehouderij in Nederland. In de 
jaren zeventig stond de uitbreiding van de melkproductie door middel van 
subsidies centraal. In de jaren tachtig en negentig drukte vooral de superheffing 
een stempel op de ontwikkeling van de melkveehouderij. Bij de invoering in 
1986 legde de superheffing een plafond op de totale melkproductie per EU-land. 
In onderstaande tabel zijn een aantal ontwikkelingen in de Nederlandse 
melkveehouderij te zien van 1980 tot 2004. 
 

 
1p 40 Hieronder staan vier beweringen over de ontwikkeling in de Nederlandse 

melkveehouderij tussen 1980 en 2004. 
 Geef met een kruisje aan of de bewering juist of onjuist is. 

 
bewering juist onjuist
Het aantal koeien is toegenomen.   
Het aantal koeien per bedrijf is afgenomen.   
De melkproductie per koe is toegenomen.   
De melkproductie per bedrijf is afgenomen.   

 
2p 41 Het jaar 1980 wordt op 100% gesteld.  

 Met welk percentage is het aantal bedrijven dan afgenomen tussen 1980 en 
1990? Schrijf de berekening op en rond af op een geheel getal. 

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

jaar aantal 
bedrijven 
met 
melkkoeien 

aantal 
koeien 

productie 
(x 1.000 
ton) 

aantal 
koeien 
per 
bedrijf

melkproductie 
per bedrijf (kg) 

melkproductie 
per koe (kg) 

1980 67.167 2.356.000 11.851 35,1 176.000 5.030 
1985 57.995 2.367.000 12.525 40,8 216.000 5.292 
1990 46.977 1.878.000 11.273 40,0 240.000 6.003 
1995 37.465 1.708.000 11.294 45,6 301.000 6.612 
2000 29.467 1.503.000 10.966 51,0 372.413 7.296 
2004 24.332 1.460.000 10.826 60,0 448.151 7.415 
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2p 42 Verwerk de gegevens uit de tabel in een staafdiagram. Zet daarin het aantal 
koeien per bedrijf uit tegen de tijd. Zet op de X-as en de Y-as het juiste bijschrift. 
 
y-as

x-as

 
 

1p 43 Wat was de voornamelijkste reden van de invoering van de superheffing? 
A Er werd te veel melk geproduceerd in Europa. 
B De melkprijs werd opgedreven door schaarste te creëren. 
C Het aantal koeien werd verkleind ten gunste van het milieu. 
D De melkproductie was sterk gedaald door de uitbraak van  
 mond-en-klauwzeer. 
 

1p 44 Door de superheffing daalde de totale melkproductie met ongeveer 10%.  
Het aantal koeien daalde in die periode met ruim 20%.  

 Verklaar waarom de daling van het aantal koeien sterker was dan de daling 
van de totale melkproductie. 

 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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AID controleert op paardenmarkten 
 
De Algemene Inspectiedienst (AID) is regelmatig actief op en rond verschillende 
paardenmarkten. De controles richten zich onder andere op het verplichte 
paardenpaspoort en op dierenwelzijn.  
Ook het vervoer van paarden en pony's wordt gecontroleerd. Bij deze 
vervoerscontroles wordt gekeken naar dierenwelzijn en de naleving van 
reinigings- en ontsmettingsregels die gelden voor veevervoer. Omdat de 
markten ook buitenlandse handelaren trekken, wordt bij een aantal 
grensovergangen gecontroleerd. Bij zowel de import als de export van paarden 
en pony’s moet een gezondheidscertificaat aanwezig zijn.  
Bij het transport van paarden en pony's wordt ook gekeken naar de identificatie. 
De eigenaar van een paardachtige moet in het bezit zijn van een 
paardenpaspoort en het dier moet voorzien zijn van een chip. Registratie vindt 
plaats bij erkende stamboeken of bij sportorganisaties. Het paspoort hoort bij de 
paardachtige en kan altijd worden opgevraagd. Bij verkoop blijft het paspoort bij 
het dier.  
 
 

1p 45 Een paspoort voor paarden is een I&R maatregel.  
Waarvoor staat I&R? 
A Identificatie Register 
B Identiteit en Registratie 
C Identificatie en Registratie 
D Identiteits Register 
 

1p 46 Alle paardachtigen moeten in Nederland ook voorzien zijn van een chip.  
 Welk gegeven staat zowel op het paspoort als op de chip? 

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

2p 47 Bij de vervoerscontroles wordt gekeken naar het dierenwelzijn. Er wordt 
bijvoorbeeld gecontroleerd op overbelading. 

 Noem nog twee voorbeelden die de AID kan tegenkomen, die in strijd zijn 
met het dierenwelzijn. 

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

1p 48 Waarom zijn er reinigings- en ontsmettingsregels voor veevervoer opgesteld?  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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Honden- en kattenbesluit 2002 
 
In maart 2002 is het gewijzigde Honden- en kattenbesluit (HKB) in werking 
getreden. Het HKB maakt deel uit van de Gezondheids- en welzijnswet voor 
dieren en bevat regels voor het bedrijfsmatig fokken, huisvesten, kopen en 
verkopen en registreren van honden en katten.  
Een deel van het HKB is weergegeven in de bijlage.  
 
Gebruik voor het beantwoorden van de vragen 49 tot en met 57 de bijlage. 
 

 
 

1p 49 Noem twee soorten bedrijven die zich aan het honden- en kattenbesluit moeten 
houden. 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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1p 50 Hieronder staan twee foto's van binnen- en buitenverblijven voor honden. 
 

  
binnenverblijven buitenverblijven 

 
 Noem twee klimaateisen waaraan de binnenverblijven volgens het HKB 

moeten voldoen. 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
Hieronder staat de plattegrond van hondenopvang De Kluif.  
 

DeurDeur

Schaal 1 : 100Schaal 1 : 100

Tochtvrije sluis 
(doorgang)
Tochtvrije sluis 
(doorgang)
Tochtvrije sluis 
(doorgang)

BuitenverblijvenBuitenverblijven

BuitenverblijvenBuitenverblijven

Quarantaine

QuarantaineBinnenverblijvenBinnenverblijven

BinnenverblijvenBinnenverblijven

KeukenKeuken
Dierenarts   Dierenarts   

voer
opslag
voer

opslag
voer

opslag
bad en
wasruimte
bad en
wasruimte
bad en
wasruimte

Honden pension plattegrondHonden pension plattegrondHonden pension plattegrondHonden pension plattegrondHonden pension plattegrondHonden pension plattegrondHonden pension plattegrond

 
 
 

Schaal 1 : 200
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2p 51 Het aantal honden dat hondenopvang De Kluif maximaal mag huisvesten hangt 
af van verschillende factoren.  

 Noem drie van deze factoren. 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 

1p 52 Hieronder staan vier foto’s van honden die in De Kluif gehuisvest worden. 
 

  
foto 1 foto 2 

  
foto 3 foto 4 

  
Zet in de tabel het nummer van de juiste foto bij de juiste naam. 
 

naam hond gemiddelde 
schofthoogte

nummer 
foto 

Mechelse Herder 63 cm  

West Highland White Terrier 28 cm  

Sint Bernhard 68 cm  

Boxer 60 cm  
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1p 53 De Mechelse Herder in De Kluif is een zeer dominante reu die onverdraagzaam 
en gevaarlijk is voor andere honden. Deze hond kan niet bij andere honden 
gehuisvest worden. 

 Geef hieronder de minimale huisvestingseisen voor deze hond, op grond van 
de normen in het HKB. 

 
leefoppervlak: ..................................................................................................  
 
hoogte verblijf: .................................................................................................  
 
afmeting kortste zijde: ......................................................................................  
 

2p 54 Drie van de getoonde honden (de Sint Bernhard, de West Highland White 
Terrier en de Boxer) komen van dezelfde eigenaar en zijn aan elkaar gewend.  

 Mogen deze drie honden, op grond van de normen in het HKB, bij elkaar in 
één binnenruimte in De Kluif gehuisvest worden? Schrijf de berekening op. 

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

1p 55 Stel dat er geen nesten met pups zijn en dat er geen gebruik wordt gemaakt van 
de quarantaine-ruimtes. 

 Hoeveel honden kunnen er dan, volgens de normen van het HKB, maximaal 
in De Kluif gehuisvest worden?  

 Tip: voor de berekening de schofthoogte van de kleinste hond nemen. 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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1p 56 Hieronder staat een foto van een tijdelijke huisvestingsvorm voor een kat. 
 

 
 

 Noem twee redenen waarom deze huisvestingsvorm ongeschikt is voor 
permanente huisvesting van een kat. 

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

1p 57 Welke manier van I&R is momenteel verplicht voor rashonden en honden en 
katten die naar het buitenland gaan?  
 

  
A  B  

  
C  D  
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De energiebehoefte van legkippen  
 
Bij de voeding van legkippen wordt de energiebehoefte uitgedrukt in OE 
(= omzetbare energie voor leghennen). De behoefte aan energie is onder 
andere afhankelijk van het lichaamsgewicht, de omgevingstemperatuur, het 
legpercentage en het eigewicht. 
In onderstaande grafiek is de onderhoudsbehoefte in kJ OE bij verschillende 
lichaamsgewichten en omgevingstemperaturen weergegeven. In de tabel staat 
de energiebehoefte in kJ OE bij verschillende legpercentages en eigewichten. 
 

0
1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

500

1000

1500

2000

2500
onderhouds-

behoefte
(kJ OE)

gewicht (kg)

 
energiebehoefte in kJ OE bij gegeven legpercentage en eigewicht 
% leg    50%   60%   70%   80%   90%   100% 
eigewicht 50 303 363 424 484 545 605 
in gram 52 315 378 440 503 566 629 
  54 327 392 457 523 588 653 
  56 339 407 474 542 610 678 
  58 351 421 491 561 632 702 
  60 363 436 508 581 653 726 
  62 375 450 525 600 675 750 
  64 387 465 542 620 697 774 
  66 399 479 559 639 719 799 
  68 411 494 576 658 741 823 
  70 424 508 593 678 762 847 
  72 436 523 610 697 784 871 

 
1p 58 Welke factoren hebben invloed op de onderhoudsbehoefte van een legkip? 

A lichaamsgewicht en omgevingstemperatuur 
B lichaamsgewicht en eigewicht 
C omgevingstemperatuur en legpercentage 
D lichaamsgewicht en legpercentage 
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1p 59 Het legpercentage is het percentage kippen van een koppel dat per dag een ei 
legt. Een koppel van 450 legkippen produceert per dag 396 eieren.  

 Wat is het legpercentage van deze koppel?  
 
........................................................................................................................  
 

1p 60 Hoeveel kJ OE heeft een legkip met een legpercentage van 100% nodig om 
60 gram ei te leggen? 
 
........................................................................................................................  
 

2p 61 Hieronder staan een aantal gegevens van een kip. 
− lichaamsgewicht: 2,5 kg 
− omgevingstemperatuur: 20 °C 
− legpercentage: 90% 
− eigewicht: 64 gram 

 Wat is de energiebehoefte in kJ OE van deze kip? Schrijf de berekening op. 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 

1p 62 In een stal zitten 15.000 kippen. Het gemiddelde legpercentage van deze kippen 
is 80% en het gemiddelde eigewicht is 62 gram. 
Hoeveel kg eieren worden er per dag gelegd door deze kippen? 
A 595 
B 744 
C 930 
D 1162 
 

2p 63 Hieronder is voor twee voersoorten aangegeven hoeveel energie deze 
voersoorten per gram product leveren.  
 
voersoort kJ OE per gram product 
tarwe 12,9 
aanvullend legvoer voor kippen 11,5 

 
Een kip heeft een energiebehoefte van 1600 kJ OE. Ze krijgt een voermengsel 
van 50% tarwe en 50% aanvullend legvoer voor kippen. 

 Hoeveel gram voer moet deze kip krijgen van dit mengsel? Schrijf de 
berekening op en rond af op een geheel getal. 

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