Keuringsdienst van Waarde
in de klas
Kippenslacht
Leeftijd:
Niveau:

13-15 jaar
VO onderbouw

Kijkvragen
1 Bij de kippenboer in de video worden de
kippen door een machine gevangen.
a Hoeveel procent van de kippen wordt in
Nederland met de hand gevangen?
b Waarom is de machine volgens de boer
diervriendelijker?

Samengevat
Als je een drumstick of satéstokje eet
denk je waarschijnlijk niet aan de kip die
het ooit geweest is. En de kippenindustrie
staat niet te springen om te laten zien
hoe miljoenen kippen per jaar aan hun
eind komen. Het is ook niet leuk om te
zien, maar het geeft je wel een idee van
waar je eten vandaan komt.
Vakgebied
Economie
Kernbegrippen
Produceren, consumeren,
productieproces
Kerndoelen
Deze video sluit aan bij de volgende
kerndoelen in het voortgezet onderwijs:
Onderbouw: Mens en maatschappij: 42.
Verdieping
Deze video is onderdeel van de serie
‘Keuringsdienst van Waarde in de klas’.
Op Schooltv.nl vind je nog meer
afleveringen over kip, bijvoorbeeld:
‘Kipfilet’.
Antwoorden
1a 90% b Mensen worden moe en gaan
daardoor steeds ruwer met de kippen om,
de machine wordt nooit moe. 2 B 3a CO2 b
De eerste keer om ze in slaap te laten
vallen, de tweede keer om ze hersendood
te maken. 3c Tussen de 10.000-13.500. 4a
goedkoop – veel b duur – weinig. 5 Door
het gebruik van machines kunnen er veel
meer kippen geslacht worden dan
vroeger. Hierdoor gaat de prijs omlaag. 6
Omdat we bij het woord ‘vergassen’
meestal aan de vernietigingskampen in de
Tweede Wereldoorlog denken.

2 Wat is de meest gebruikte manier om
kippen te verdoven?
A Vergassing
B Elektrocutie
C Inenting
3a Welk gas wordt gebruikt om de kippen
te verdoven?
b Waarom worden de kippen twee keer aan
het gas blootgesteld?
c Hoeveel kippen kan de slachterij per uur
verwerken?
4 Streep de foute antwoorden door.

a Tegenwoordig is kippenvlees
goedkoop/duur, daarom wordt het door
veel/weinig mensen gegeten.
b Voor 1960 was kippenvlees
goedkoop/duur en werd het door
veel/weinig mensen gegeten.
Verdiepingsvragen
5 Wat heeft de manier waarop kippen
tegenwoordig geslacht worden met de prijs
van het kippenvlees in de winkel te maken?
6 De presentator en de kippenslachter
vinden ‘vergassen’ een naar woord om te
gebruiken voor de manier waarop kippen
verdoofd worden. Waarom is dat?
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