
 

Keuringsdienst van waarde 
in de klas 
Melkkoe 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
In Nederland wordt veel melk 
geproduceerd. Om koeien zoveel mogelijk 
melk te laten geven, selecteren boeren de 
koeien met de beste genetische 
eigenschappen. Er wordt onderzoek 
gedaan om de productie van de melkkoe 
nog verder te verhogen en ook naar de 
mogelijkheden om koeien zonder hoorns 
te creëren en die weinig mest produceren. 
De koe van de toekomst? 
 
Vakgebied 
Biologie 
 
Kernbegrippen 
DNA - erfelijkheid - DNA-profiel - genoom - 
hormonen - kunstmatige inseminatie  
 
Kerndoelen 
30 – het milieu 
32 – theorieën in de natuur 
 
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 erfelijkheid, zoals  
‘Erfelijke eigenschappen selecteren’. 
 
Antwoorden 
1B 2A 3a 30 b 60 c 1 4 De melkveehouder 
zegt dat koeien die zoveel melk geven 
eerder ‘slijten’, de koe zal afvallen omdat 
ze meer melk geeft dan kan eten. 
Daardoor wordt ze eerder ziek en gaat 
eerder dood. 5 2, 1, 3. 6a hoorns, 
voedselbehoefte, mest c Eigen antwoord  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kijkvragen 
1 Hoeveel liter melk geeft een gemiddelde 
koe per dag?  
A 15 liter 
B 25 liter 
C 55 liter 
 
2 Waarom willen boeren dat hun koeien 
zoveel mogelijk melk geven? 
A Meer melk levert de boer meer geld op 
B Dat is beter voor de gezondheid van de 
koe en het kalf 
C Omdat ze speciaal daarvoor dure 
melkrobots hebben aangeschaft 
 
3 Vul de juiste getallen in op de 
stippellijntjes.  
a In de geslachtscellen van koeien en 
stieren zitten …… chromosomen. 
b Als een eicel bevrucht wordt door een 
zaadcel, ontstaat een cel met …… 
chromosomen. 
c Een kalfje erft van ieder paar 
chromosomen …… chromosoom van de 
vader en …… chromosoom van de moeder. 
 
Verdiepingsvragen 
4 De melkveehouder in de aflevering zegt  
dat een koe die 60 liter melk per dag geeft, 
eigenlijk wordt uitgemolken. Wat bedoelt 
hij daarmee? 
 
5 De onderzoekers uit de aflevering 
selecteren de koeien met de beste 
eigenschappen. Hoe gaan zij te werk? Zet 
de stappen in de juiste volgorde.  
1 De geselecteerde koe wordt 
geïnsemineerd. 
2 De geselecteerde koe wordt behandeld 
met hormonen zodat er niet een eisprong 
plaatsvindt, maar meerdere. 
3 De embryo’s worden verwijderd en in 
andere koeien geplaatst of verkocht. 
 
6 Koeien worden niet alleen geselecteerd 
op hun melkproductie.  
a Op welke eigenschappen wordt ook 
geselecteerd? 
b Wat vind jij? In hoeverre is melk nog een 
natuurlijk product als de mens zich er zo 
intensief mee bemoeit? 
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http://www.schooltv.nl/video/keuringsdienst-van-waarde-in-de-klas-melkkoe/
http://schooltv.ntr.nl/video/erfelijke-eigenschappen-selecteren-koeien-fokken-die-veel-melk-opleveren

