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Werkblad bij les c – Van kalf tot kalfsvlees 
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 de koe 

en kies daarna één van de bordjes aan de linkerkant.  

 

Opdracht 1. Hoe komt vlees in de winkel? 

In deze opdracht gaan we het hebben over hoe rundvlees in de winkel komt. Naast 

rundvlees van oudere koeien wordt er ook nog kalfsvlees van kalveren gemaakt. Door deze 

opdracht kom je meer te weten over beide productieprocessen en de verschillen ertussen. 

Als eerste gaan we kijken naar de productieketen van vleeskalveren.  

 

Vul het schema in met de volgende woorden en vertel wat er gebeurt.  

Avondeten – supermarkt/slagerij – slachterij – vleesverwerking – groothandel – boerderij voor 

vleeskalveren – koper – boerderij voor melkkoeien – veetransport. 
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Betaalt voor het vlees en 

neemt het mee naar huis. 
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Opdracht 2. Rosékalveren of blankenkalveren? 

In deze opdracht gaan we kijken naar rosékalveren en blankenkalveren. Hierin kun je 

ontdekken hoe de kalveren leven en of het welzijn van deze kalveren naar jouw mening 

goed is. 

2a. Om iets te weten te komen over rosékalveren en blankenkalveren ga je de volgende 

vragen beantwoorden. Met behulp van de website kan je deze opdracht maken; klik op 

het bordje ‘Hokken en stallen’ en dan ‘Vleeskalverenstal’. Beantwoord de vragen met 

Goed of Fout. 

 

Vragen  Goed/ Fout 
Blankenkalveren krijgen alleen krachtvoer.  

Blankenkalveren kunnen van een melkveebedrijf komen.  

Rosékalveren krijgen alleen ruwvoer te eten.  

Blankenkalveren hebben een ander verblijf dan rosékalveren.  

Blankenkalveren kunnen wel 10 jaar worden.  

Kalfjes die gebruikt worden voor kalfsvlees zijn vooral mannelijke 

kalfjes (stiertjes).  

 

Blankenkalveren heten zo, omdat hun vlees een blanke (lichte) 

kleur heeft.   

 

Rosékalveren blijven langer op een bedrijf dan blankenkalveren.  
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2b. In deze opdracht mag je je mening geven over vleeskalveren. Er wordt een aantal 

dingen opgenoemd die belangrijk zijn voor koeien. Vind je dat de rosékalveren en de 

blankenkalveren wel of niet deze dingen krijgen of niet? Zet een kruisje bij de 

rosékalveren of blankenkalveren als je denkt dat het goed geregeld is met het welzijn 

van de kalveren. Je mag ook beide kalveren aankruisen, of geen van beide. Schrijf 

vervolgens op waarom je vindt dat het goed of niet goed is geregeld. Maak deze 

opdracht aan de hand van de vorige vragen en het filmpje dat je in de klas gezien 

hebt.  

 

Behoeften 
Rosé- 

kalveren 

Blanken- 

kalveren 
Waarom? 

Krijgen ze te eten 

wat bij ze past? 

   

Hebben ze een 

goede stal? 

   

Kan het kalf zijn 

eigen gedrag uiten? 

   

Kunnen de kalveren 

goed spelen? 

   

Worden ze op de 

goede leeftijd 

geslacht? 

   

 

2c. Als je een boerderij had en jij zou mogen kiezen, had je dan liever rosékalveren of 

blankenkalveren op jouw boerderij? En waarom? 

__ ________ _____ _____________________________________________________________  ______ 

_________________________________________________________________________________ ______ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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