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Les b: Wat een zwijnenstal!  
Over de huisvesting van varkens. 

 

Doelen: 

De leerlingen: 

• kunnen uitleggen welke drie 

huisvestingssystemen er zijn binnen de 

varkenshouderij. 

• kunnen uitleggen wat er allemaal in een 

varkensstal aanwezig moet zijn.  

• kunnen uitleggen wat een varken in de 

winter nodig heeft en hoe de boer 

hierop in kan spelen.  

 

 

 

 

Duur: 

Introductie : 20 minuten 

Aan de slag : 5 – 15 minuten 

Afsluiting : 5 minuten 

 

Benodigdheden: 

• Werkblad & Antwoordenblad 

• Bijlage 1& Bijlage 2 

 

Werkvormen: 

Klassikaal, zelfstandig, brainstormen, filmpje.  

 

Introductie – Hoe woont een varken? 

In de vorige les hebben de leerlingen geleerd wat de basisbehoeften van het varken zijn en welke weg het 

varken aflegt van geboorte tot slacht. In deze les worden de drie huisvestingssystemen besproken en leren 

de leerlingen wat er allemaal in een varkensstal aanwezig moet zijn. Daarnaast gaan ze bekijken wat een 

boer voor de varkens kan doen als het winter wordt. Alle informatie die u voor deze les nodig hebt is te 

vinden op http://dierenwelzijnslessen.groenkennisnet.nl; ga naar het leerkrachtgedeelte of klik in het 

leerlingengedeelte op het varken. 

 

Bekijk ter introductie het filmpje over biologische varkens. Het filmpje heet ‘Biologische boerderij’ en is te 

vinden op www.schooltv.nl/beeldbank. Vraag na het bekijken van het filmpje aan de leerlingen hoe zij 

denken dat varkens in Nederland wonen; wonen ze allemaal binnen of buiten? Zijn ze alleen of in een 

groep? Bespreek daarnaast de drie verschillende huisvestingssystemen aan de hand van bijlage 1. In 

welke stal zullen varkens zich het prettigst voelen? Waarom denken de leerlingen dat? 

 

Aan de slag – Wat heeft een varken nodig? 

De leerlingen weten nu de verschillen tussen de drie huisvestingssystemen en wat een varken nodig heeft in 

een stal. Laat ze opdracht 1 op het werkblad maken.  
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Aan de slag – Brr… koud! 

Nu bekend is bij de leerlingen hoe een varkensstal eruit ziet, gaan ze bekijken wat een varken in de winter 

allemaal nodig heeft. Kunnen ze gewoon naar buiten? Of moeten ze binnen zitten met verwarming? Wat is 

het verschil met de mens in de winter? Bespreek deze vragen met behulp van bijlage 2. Een varken kan 

geen jas aan doen, maar wij wel. Laat de leerlingen opdracht 2 op het werkblad maken.  

 

Afsluiting 

Bespreek met de leerlingen de antwoorden van de werkbladen. Vraag ze ook wat ze vandaag hebben 

geleerd en wat ze van de les vonden. Wat vonden ze het leukste om te leren?  

 

Extra activiteit – Uitstapje 

Neem de leerlingen mee naar een varkensbedrijf in de buurt. Zo kunnen de leerlingen met eigen ogen zien 

hoe de verschillende afdelingen in een varkenshouderij er nu echt uitzien. Door het met eigen ogen te zien 

gaat het onderwerp meer leven voor de leerlingen. Adressen van bedrijven in de buurt kunt u vinden op 

de website, op het leerkrachtgedeelte onder ‘Excursies’.  

 

http://dierenwelzijnslessen.groenkennisnet.nl/

