
  
 
  

Keuringsdienst van Waarde 
in de klas 
Krokodil 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO-onderbouw 
 
Samengevat 
In all you can eat-restaurants staan 
steeds vaker exotische dieren op het 
menu. Krokodil bijvoorbeeld. Komt dit 
vlees rechtstreeks van de savanne in 
Afrika of zijn er krokodillenboerderijen 
waar ze worden gekweekt voor de 
Nederlandse markt?  
 
Vakgebied 
Economie 
 
Kernbegrippen 
Marketing, all you can eat, bijproduct, 
niche, vraagprijs, kostprijs, luxeproduct, 
omzet, vraag en aanbod. 
 
Kerndoelen 
Mens en natuur: 30 
Mens en maatschappij: 42 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Keuringsdienst van Waarde in de klas’. 
Op Schooltv.nl vind je meer video’s uit 
deze serie, zoals: ‘Insecten’.  
 
Antwoorden 
1 Restaurants doen dit vooral vanuit 
marketingaspect, zodat mensen het 
verder vertellen als ze ergens een 
exotisch stukje vlees hebben gegeten. 2a 
40.000 krokodillen. b In september. 3 Het 
hoofddoel van het kweken van krokodillen 
is de huid. Het bijproduct van het kweken 
van krokodillen is het vlees. 4a Krokodillen 
worden geslacht als ze 3 jaar zijn. b De 
kwaliteit van de huid is dan op z’n best. 5a 
Dan zou dat vlees ook gekweekt moeten 
worden, er is dan een groter aanbod en de 
prijs van het vlees gaat omlaag. b Nee, 
Mark Tamsma schat de kans dat 
Nederlanders op korte termijn veel 
exotisch vlees gaan eten laag in. 6 De huid 
van de krokodil, dat is een duur 
nichemarktsegment. 

Kijkvragen 
 

1 Mark Tamsma vertelt waarom 
restaurants exotisch vlees verkopen. 
Waarom doen restaurants dat? 
 

 
 
2 Krokodillen worden gekweekt op een 
krokodillenboerderij. 
a Hoeveel krokodillen heeft de boerderij 
van Anthony Sherren? 
b In welke maand leggen de krokodillen 
eieren? 
 
3 Streep door wat niet van toepassing is. 
Het hoofddoel van het kweken van 
krokodillen is de huid/het vlees. Het 
bijproduct van het kweken van krokodillen 
is de huid/het vlees.  
 
4 De krokodillen worden tot een bepaalde 
leeftijd gekweekt. 
a Hoe oud zijn de krokodillen als ze 
geslacht worden? 
b Waarom worden de krokodillen juist op 
die leeftijd geslacht?   
 
5 Nederlanders eten nu niet heel veel 
exotisch vlees. 
a Wat zou er gebeuren als Nederlanders 
ineens wel heel veel exotisch vlees willen 
eten? 
b Is volgens Mark Tamsma de kans dat 
Nederlanders op korte termijn wel veel 
exotisch vlees gaan eten groot? 
 
Verdiepingsvraag 
 
6 Wat levert een groter deel van de omzet 
op: het vlees van de krokodil of de huid van 
de krokodil? Licht je antwoord toe. 
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Docentenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/programma/keuringsdienst-van-waarde-in-de-klas/
https://schooltv.nl/video/keuringsdienst-van-waarde-in-de-klas-insecten/
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Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO-onderbouw 
 
Samengevat 
In all you can eat-restaurants staan 
steeds vaker exotische dieren op het 
menu. Krokodil bijvoorbeeld. Komt dit 
vlees rechtstreeks van de savanne in 
Afrika of zijn er krokodillenboerderijen 
waar ze worden gekweekt voor de 
Nederlandse markt?  
 
Vakgebied 
Economie 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Keuringsdienst van Waarde in de klas’. 
Op Schooltv.nl vind je meer video’s uit 
deze serie, zoals: ‘Insecten’.  
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en 
wil je dit gebruiken voor je 
profielwerkstuk? 
Het thema exotisch vlees  is te gebruiken 
als onderwerp voor je profielwerkstuk bij 
de vakken biologie, economie en 
management en organisatie. 
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij 
de beroepen uit de video? Je zou 
bijvoorbeeld het volgende kunnen 
studeren: 
 
Hogere Hotelschool 
Diergeneeskunde 
Dierverzorging 

Kijkvragen 
 

1 Mark Tamsma vertelt waarom 
restaurants exotisch vlees verkopen. 
Waarom doen restaurants dat? 
 

 
 
2 Krokodillen worden gekweekt op een 
krokodillenboerderij. 
a Hoeveel krokodillen heeft de boerderij 
van Anthony Sherren? 
b In welke maand leggen de krokodillen 
eieren? 
 
3 Streep door wat niet van toepassing is. 
Het hoofddoel van het kweken van 
krokodillen is de huid/het vlees. Het 
bijproduct van het kweken van krokodillen 
is de huid/het vlees.  
 
4 De krokodillen worden tot een bepaalde 
leeftijd gekweekt. 
a Hoe oud zijn de krokodillen als ze 
geslacht worden? 
b Waarom worden de krokodillen juist op 
die leeftijd geslacht?   
 
5 Nederlanders eten nu niet heel veel 
exotisch vlees. 
a Wat zou er gebeuren als Nederlanders 
ineens wel heel veel exotisch vlees willen 
eten? 
b Is volgens Mark Tamsma de kans dat 
Nederlanders op korte termijn wel veel 
exotisch vlees gaan eten groot? 
 
Verdiepingsvraag 
 
6 Wat levert een groter deel van de omzet 
op: het vlees van de krokodil of de huid van 
de krokodil? Licht je antwoord toe. 
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Leerlingenversie 

http://www.schooltv.nl/
http://schooltv.nl/share/WO_NTR_10275620
https://schooltv.nl/programma/keuringsdienst-van-waarde-in-de-klas/
https://schooltv.nl/video/keuringsdienst-van-waarde-in-de-klas-insecten/

