
 

Keuringsdienst van waarde 
in de klas 
Eieren 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Sinds 2012 zijn legbatterijen met kippen 
verboden in de EU. Maar in Italië nemen 
kippenboeren het niet allemaal zo nauw 
met de Europese regelgeving. En die 
Italiaanse legbatterij-eieren worden weer 
verwerkt in pasta, koekjes en andere 
producten die je ook in Nederland kunt 
kopen. 
 
Vakgebied 
- Economie 
- Aardrijkskunde 
 
Kernbegrippen 
Europese Unie, Europese wetgeving, 
Export, Import 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de kerndoelen 
voor de basisvorming: 
- 45: Europese samenwerking 
- 42: inzicht in de eigen omgeving 
 
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 tonijn 
en bananen.  
 
Antwoorden 
1a vrije uitloopkippen: kunnen naar 
binnen en buiten; scharrelkippen leven in 
een stal; biokippen hebben meer ruimte 
en kunnen naar buiten; legbatterijkippen 
zitten met veel kippen in 1 kooi zonder 
loopruimte of daglicht. b In een legbatte-
rij kunnen meer kippen, dus minder kos-
ten 2a. Omschakelen is te duur b. De EU 
heeft die regels opgelegd 3 B, C, E 4 
Begincijfer = soort kip gevolgd door 
landcode en bedrijf waar het ei vandaan 
komt. 5 Oneerlijke concurrentie, want 
Oekraïne hoeft zich niet aan de strenge 
EU-regels te houden.  
 
 

Kijkvragen 
1. Er zijn allerlei soorten eieren op de 
markt.  
a Beschrijf kort de omstandigheden van de 
kippen die deze eieren leggen: 
- vrije uitloopeieren 
- scharreleieren 
- biologische eieren 
- legbatterijeieren 
b Waarom zijn eieren uit legbatterijen 
goedkoper dan bijvoorbeeld 
scharreleieren?  
 
2 Legbatterijen zijn in de hele Europese 
Unie afgeschaft.  
a Waarom heeft de Italiaanse kippenboer 
zijn legbatterij behouden?  
b Hij zegt dat de nieuwe regels uit Brussel 
komen. Wat bedoelt hij daarmee? 
 
3 In Nederland kun je geen eieren uit 
legbatterijen kopen. Maar ze kunnen wel 
verwerkt zijn in producten.  
Welke producten kunnen ei bevatten? 
(Meer antwoorden mogelijk).  
A Boter 
B Pasta 
C Gebak 
D Limonade 
E Brood 
 

 
 
Verdiepingsvragen 
4. Op elk ei staat een rode cijfercode. Wat 
betekent dit cijfer? Zoek je antwoord op 
het internet.  
 
5 De EU importeert ook eieren uit 
bijvoorbeeld Oekraïne. Dit zijn legbatterij-
eieren. Noemtwee redenen waarom de 
Europese kippenhouders hier niet blij mee 
zijn.  
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http://schooltv.ntr.nl/video/keuringsdienst-van-waarde-in-de-klas-tonijn/
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