
 

Keuringsdienst van waarde 
in de klas 
Kipfilet 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
De meeste kipfilet uit de supermarkt 
komt van vleeskuikens die 42 dagen leven 
voordat ze geslacht worden. Dan is het 
een zogenaamde plofkip. Van een plofkip 
krijg je een kipfilet van ongeveer 300 
gram. Maar bij bijvoorbeeld de Turkse 
slager zijn de kipfilets nog zwaarder. Dat 
krijg je door kippen langer te laten leven, 
en door de kippen met de gewenste 
eigenschappen te selecteren.  
 
Vakgebied 
- Biologie  
- Economie  
 
Kernbegrippen 
Erfelijkheid, erfelijke eigenschappen, Bio-
industrie, plofkip, vraag en aanbod, markt 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de kerndoelen 
voor de basisvorming: 
- 30: het milieu 
- 46: arm en rijk 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
Keuringsdienst van waarde in de klas. Op 
de website van Schooltv vind je nog meer 
afleveringen over dit thema, zoals eieren 
en melkkoe.   
 
Antwoorden 
1a Omdat ze heel snel groeien b A 2 C 3a 
Wakker dier b  Beter leven-kip en 
biologische kip 4a Biologische kip is 
belastender voor het milieu dan plofkip. 
Omdat plofkippen korter leven hebben ze 
minder voer nodig, waar minder landbouw 
voor nodig is en er minder CO2-uitstoot is. 
b Eigen antwoord. 5 Plofkip is goedkoop 
voor de klant en efficiënt voor de 
kippenboer: weinig kosten voor veel kip. 6 
Eigen invulling.  
 
 
 

Kijkvragen 
1 In de aflevering gaat Marijn op bezoek bij 
een kippenboer. Zijn kippen worden na 42 
dagen geslacht. Ze wegen dan ongeveer 
2300 gram. In de volksmond worden deze 
kippen ook wel plofkippen genoemd. 
a Waarom worden plofkippen zo genoemd? 
b Hoe noemt de kippenboer zijn kippen? 
A Vleeskuikens 
B Kipkuikens 
C Haantjes 
D Drumsticks 

 
2 Bij de Turkse slager kun je kipfilet kopen 
die soms wel twee keer zo groot is als 
kipfilet uit de supermarkt. Waarom 
verkoopt de supermarkt niet van die grote 
kipfilets?  
A Daar is geen vraag naar.  
B Grote kipfilets passen niet in de 
supermarktbakjes.  
C Allebei de antwoorden zijn goed. 
 
Verdiepingsvragen 
3 De plofkip verdwijnt langzaam uit de 
supermarkt. Supermarkten stappen over 
op kippen die een langer leven hebben 
gehad, meer ruimte en meer daglicht.  
a Welke organisatie voert actie tegen de 
plofkip? 
b Wat is het alternatief voor plofkip? 
 
4 In de krant lees je:“Plofkip is duurzamer 
dan biologische kip”.  
a Wat betekent dat? Gebruik het internet. 
b Wat vind jij belangrijker: dat de kip op je 
bord een beter leven heeft gehad of dat de 
kip milieuvriendelijker is geproduceerd? 
 
5 De plofkip is niet voor niets zo populair 
geworden. Noem twee voordelen van de 
plofkip. 
 
6 Discussieer met de klas over de stelling: 
‘De plofkip moet helemaal afgeschaft 
worden.’  
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http://www.schooltv.nl/video/keuringsdienst-van-waarde-in-de-klas-kipfilet/
http://schooltv.ntr.nl/video/keuringsdienst-van-waarde-in-de-klas-eieren/
http://schooltv.ntr.nl/video/keuringsdienst-van-waarde-in-de-klas-melkkoe/

