
 

Keuringsdienst van waarde 
in de klas 
Angorawol 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onderbouw/bovenbouw 
 
Samengevat 
Angorawol komt van de vacht van 
konijnen. Hele langharige konijnen. Sinds 
er in 2014 filmpjes verschijnen waarin te 
zien is hoe de konijnen op gruwelijke 
wijze worden geplukt, doen grote 
kledingwinkels de impopulaire angorawol 
in de ban.  
 
Vakgebied 
Biologie, maatschappijleer, economie 
 
Kernbegrippen 
Erfelijkheid - Recessief- Dominant – Genen 
– Dierenbescherming – Beeldvorming – 
Vraag en aanbod 
 
Kerndoelen 
- 30: het milieu 
- 36: meningsvorming 
- 42: inzicht in de eigen omgeving 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie van 
‘Keuringsdienst van waarde in de klas’. Op 
de website van Schooltv.nl staan nog 
meer video’s over dit thema, zoals ‘de 
voors en tegens van zeehondenopvang’.   
 
Antwoorden 
1a Waar b/c Niet waar 2a Peta strijdt 
voor de rechten van dieren, tegen o.a. 
dierenmishandeling, bio-industrie, bont en 
proefdieren. b Mensen ervan bewust 
maken dat konijnen worden mishandeld 
voor hun producten en zorgen dat ze geen 
producten van angora meer kopen. 3a/b 
eigen antwoord c Door te laten zien dat 
het produceren van angorawol ethisch 
verantwoord gebeurt, hoopt hij dat 
mensen de wol weer willen kopen. 4a 
Omdat ze niet geassocieerd willen worden 
met dierenmishandeling b De fabrieken 
kunnen hun wol niet meer kwijt en de 
industrie zal instorten 5 Eigen invulling 
 
 
 

Kijkvragen 
1 Streep door wat niet van toepassing is: 
a Angorakonijnen zijn eigenlijk een foutje 
van de natuur. Waar/niet waar 
b Dierenbescherming is in landen als China 
goed geregeld. Waar/niet waar 
c Het plukken van angorakonijnen is een 
diervriendelijke manier van werken. 
Waar/niet waar 
 
2 De verborgen-camera-filmpjes in de 
angorafabrieken zijn gemaakt door Peta. 
a Zoek op internet wat het doel is van deze 
organisatie.  
b Wat wil Peta met het verspreiden van de 
filmpjes bereiken?   
 

 
 
Verdiepingsvragen: 
3 In de aflevering krijgt Teun een rondlei-
ding door een Chinese angorafabriek. 
a Vind jij dat de angorakonijnen in de 
Chinese fabriek goed worden behandeld? 
Waarom wel/niet? 
b Worden er in de Chinese fabriek konijnen 
geplukt zoals in het filmpje van Peta 
gebeurt? Waarom denk je van wel/niet? 
c Waarom wil de baas van de Chinese 
angora-fabriek graag op televisie laten zien 
hoe het er bij zijn bedrijf aan toe gaat?   
 
4 Veel kledingwinkels zijn gestopt met het 
verkopen van kleren met angorawol. 
a Waarom is H&M gestopt met angorawol?  
b Wat gebeurt er met de angora-industrie 
als alle grote kledingmerken angorawol uit 
hun winkels gaan weren? 
 
5 Discussieer in de klas over de stelling: 
Het heeft geen zin om te stoppen met het 
kopen van kleding van angorawol, de 
angora-industrie zal blijven bestaan.   
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http://schooltv.ntr.nl/video/keuringsdienst-van-waarde-in-de-klas-angorawol
http://schooltv.ntr.nl/video/de-voors-en-tegens-van-zeehondenopvang-is-het-redden-van-zeehondjes-wel-goed-voor-de-natuur
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