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Werkblad bij les b – Varkensgeluk: wat varkens willen 
Alle informatie die nodig is om dit werkblad te kunnen maken, is te vinden op 

http://dierenwelzijnslessen.groenkennisnet.nl; ga naar het leerlingengedeelte, klik op het 

varken en kies daarna één van de bordjes aan de linkerkant. 

 

Opdracht 1. Varkens zijn net mensen 

Wat heeft een varken nodig? Noem 5 dingen die een varken elke dag wil hebben. Als je het 

niet weet, bedenk dan maar eens wat je zelf elke dag nodig hebt. Zou dat voor een varken 

soms hetzelfde zijn?  

1. ____________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________________________ 

 

Opdracht 2. Eten en drinken 

Net als wij, hebben ook varkens eten en drinken nodig om in leven te blijven. Wat weet jij 

allemaal over het eten en drinken van een varken?  

2a. Wat eet een varken? Noem 4 verschillende soorten eten.  

1.   ___________________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________________________ 

 

2b. Kijk eens goed naar je antwoorden op vraag 2. Is het varken een: 

a. herbivoor (planteneter)?  

b. carnivoor (vleeseter)? 

c. omnivoor (alleseter)? 

 

Een varken heeft een zeer aparte neus, de neus van een varken lijkt een beetje op een 

stopcontact. Met die speciale neus kan een varken heel goed ruiken. Varkens ruiken zelfs 

beter dan mensen! Maar een varken gebruikt zijn neus niet alleen om te ruiken, hij gebruikt 

hem ook nog ergens anders voor. 

2c. Hoe noem je het als een varken met zijn neus de grond omspit en wegschuift? 

______________________________________________________________________________________ 
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2d. Hoe lang is een wild varken elke dag bezig met eten en eten zoeken?   

_____________________________________________________________________________________ 

 

2e. Hoeveel uur per dag eet een varken  op een varkensboerderij?  

___________________________________________________________________________________ 

 

2f. En hoe lang is een varken op een boerderij bezig met het zoeken van eten? 

___________________________________________________________________________________ 

 
2g. Kijk nog eens goed naar je antwoorden op de vorige vragen, wat valt je op? 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Opdracht 3. Rusten 

Varkens rusten tot wel 19 uur per dag. Het volgende filmpje gaat over hoe varkens het liefste 

rusten. Bekijk het filmpje ‘Varkensparadijs’ op www.schooltv.nl/beeldbank en beantwoord 

daarna de vragen:  

3a. Hoe slaapt een varken het liefst?  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

3b. Hoe slaapt een varken op de varkensboerderij? 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

3c. Waarom is dit denk je?  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

3d. Wat vind je hiervan? 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

http://www.schooltv.nl/beeldbank
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Opdracht 4. Verzorging 

Varkens houden van een modderbad nemen. Waarom doen varkens dit graag? Noem twee 

verschillende redenen waarom een varken het fijn vindt om in de modder te badderen. 

1. ___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Opdracht 5. Groepsleven 

5a. Varkens zijn echte groepsdieren. Hoeveel varkens zitten er ongeveer in een groep in de 

natuur?  

______________________________________________________________________________________ 

 

5b. Op een varkensboerderij worden veel varkens juist alleen gehouden. Waarom is dit denk 

je?  

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

5c. Wat vind je hiervan?   

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Opdracht 6. Verveling 

Varkens kunnen zich, net als mensen, gaan vervelen. Dit komt regelmatig voor bij varkens die 

wonen op een varkensboerderij. Ze hebben daar vaak geen leuke dingen om zich heen en 

hebben weinig te doen. Wat zou de varkensboer kunnen doen om te zorgen dat de varkens 

zich niet meer of in ieder geval minder vervelen?  

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 


