
 

EenVandaag in de klas 
Kipster 
 

Leeftijd: 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Samengevat 
Deze aflevering van EenVandaag in de 
klas gaat over twee ondernemers die een 
nieuw concept hebben bedacht voor een 
mens-, dier- en milieuvriendelijk ei: 
Kipster.  
 
Vakgebied 
Economie 
 
Kernbegrippen 
consument, boer, bio-industrie, 
klimaatneutraal, biologisch 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het examen-
programma Economie: EC Domein D Markt. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘EenVandaag in de klas’. Op Schooltv.nl 
vind je meer video’s uit deze serie, zoals: 
‘Keuringsdienst van waarde in de klas - 
Eieren‘. 
 
Antwoorden 
1a Er is daglicht, een bos, ze kunnen naar 
buiten. b Er zijn grote filters die het 
fijnstof opvangen. 2 Het aandeel eieren 
met een keurmerk steeg met 20%. 3 
Omdat in deze stal kippen 4 keer meer 
ruimte hebben. Groter bouwen of minder 
kippen houden is voor veel boeren niet 
haalbaar. 4a het rondeel-ei. b Albert Heijn. 
c Ze konden er toch niet genoeg mee 
verdienen. 5 Uiteindelijk is geld verdienen 
voor een boer toch het belangrijkst. 6a De 
inkopers van supermarkten kijken vooral 
naar de prijs van een product, maar 
zouden ook andere factoren mee moeten 
wegen. b Als inkopers ook bereid zijn om 
meer te betalen voor zo’n ei dan kan de 
boer zijn grote investeringen hiervoor 
terugverdienen. 7 Eigen antwoord, zoals 
door campagnes met Wakker Dier. 
 

Kijkvragen 
 
1a Omschrijf de stal die ondernemers Styn 
Claessens en Ruud Sanders aan het 
bouwen zijn. 
b Hoe draagt de Kipster-stal bij aan het 
milieu? 
 
2 Hoe past het concept van een keurmerk-
ei zoals Kipster in de huidige 
marktontwikkelingstrends? 
 
3 Waarom is dit concept voor boeren, zoals 
Hugo Bens, niet haalbaar? 
 

 
 
 
4a Welk ander kip-vriendelijk concept 
bedacht Ruud Sanders eerder?  
b Welke grote supermarkt besloot dit 
concept te gaan verkopen? 
c Waarom namen veel boeren dit toch niet 
over? 
 
5 ‘Uit ideologisch oogpunt kun je geen kip 
houden,’ zegt scharrelei-producent Hugo 
Bens. Leg deze uitspraak uit. 
 
6a Welke rol speelt de supermarkt bij de 
overgang naar meer dier- en 
milieuvriendelijke eieren? 
b In de aflevering wordt dit ook wel een kip-
ei situatie genoemd. Leg dit uit.  
 
Verdiepingsvraag 
 
7 Bij de overgang naar meer dier- en 
milieuvriendelijke producten is het 
uiteindelijk de consument die bepaalt of hij 
er meer geld voor over heeft. Hoe zou je 
consumenten hiervan kunnen overtuigen?  
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