
Kijkvragen 
 

1a Hoe komen de plofkippen aan hun 
naam? 
b Hoe lang duurt het voor de plofkip op het 
juiste gewicht zit? 
 

 
 
2 De langzaam groeiende kip komt 
langzamer op gewicht dan de plofkip.  
a Hoe lang duurt het voor de langzaam 
groeiende kip op gewicht is? 
b De langzaam groeiende kip is hetzelfde 
ras als de plofkip. Waar of niet waar? 
 
3 Beide soorten kippen groeien een bepaald 
aantal gram per dag. 
a Hoeveel gram per dag groeit de plofkip? 
b Hoeveel gram per dag groeit de langzaam 
groeiende kip? 
 
4 De langzaam groeiende kip geven meer 
broeikasgassen dan de plofkip. Hoeveel 
procent meer broeikasgassen komen er bij 
de langzaam groeiende kip bij? 
 
5 De langzaam groeiende kip wordt 
gebruikt omdat het diervriendelijker is, 
maar de kip is niet duurzaam of goed voor 
het milieu. Hoe komt dat? 
 
Verdiepingsvraag 
 
6 Het dilemma is of er gekozen moet 
worden voor het milieu of voor het 
dierenwelzijn. Welk aspect vind jij 
belangrijker? 
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Keuringsdienst van Waarde 
in de klas 
Langzaam groeiende kip 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO-onderbouw 
 
Samengevat 
In 2016 hebben supermarkten de plofkip 
in de ban gedaan. De consument wilde 
geen kip die in zes weken werd 
vetgemest. Nu ligt de nieuwe standaard 
kip in de winkel, door supermarkten 
gepresenteerd als diervriendelijker en 
duurzamer. Maar is dat wel zo? 
 
Vakgebied 
Economie 
 
Kernbegrippen 
Vraag en aanbod, duurzaamheid, 
marketing, kosten, CO2-uitstoot, 
goedkoop/duur 
 
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: ‘Kippenslacht’.  
 
Antwoorden 
1a Plofkippen worden in één keer 
vetgemest. b 6 weken. 2a Een week langer 
dan de plofkip, dus 7 weken. b Niet waar 
.3a 60 gram per dag. b 45 gram per dag. 4 
10 tot 15 procent. 5 De langzaam 
groeiende kip verbruikt meer voeding en 
water dan de plofkip. Ook heeft de kip 
meer ruimte nodig en dit betekent dat er 
ook meer stallen nodig zijn. 6 Eigen 
antwoord.  

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-kippenslacht/
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Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en 
wil je dit gebruiken voor je 
profielwerkstuk? 
Het thema diervriendelijkheid en 
duurzaamheid is te gebruiken als 
onderwerp voor je profielwerkstuk bij de 
vakken economie, biologie en 
maatschappijleer. 
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij 
de beroepen uit de video? Je zou 
bijvoorbeeld het volgende kunnen 
studeren: 
 
Milieu- natuurwetenschappen 
Future Planet Studies 
Milieukunde 
Small Business and Retail Management 
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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-kippenslacht/

