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Werkblad bij les a – Het konijn of het vlees? 
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 

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

 

Opdracht 1. Hoe worden de konijnen gehouden? 

Jullie hebben net gepraat over konijnen. Nu gaan we kijken hoe vleeskonijnen gehouden 

worden. Vul het onderstaande schema in.  

 

 Voedsters  

zonder jongen 

Voedsters  

met jongen 

Rammen Vleeskonijnen 

Waarom zitten de 

konijnen op de 

boerderij? 

    

Ruimte per konijn 

 

    

Hoogte van de 

kooi 

    

Zitten ze in een 

groep? 

    

Moeten ze nog 

iets hebben in 

hun hok? (wat) 

    

 

Opdracht 2. Waarom worden konijnen zo gehouden? 

Lees het stukje over de behoeftes van konijnen op de website. Je weet nu wat konijnen 

graag doen en hoe de meeste konijnen gehouden worden. Je hebt ook gezien dat wij het 

konijn niet altijd zo houden als hij dat graag wil. Dat komt omdat er verschillende mensen zijn 

die invloed hebben op de manier waarop konijnen gehouden worden. Die mensen zie je 

staan in de tabel. Op de volgende bladzijde staan een aantal uitspraken. Zet ze bij de juiste 

mensen.  

 

Boer Dierenbeschermer Koper Overheid 
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1. “De konijnen zitten in kooien, want dat is makkelijk schoon te maken en hygiënisch” 

2. “Ik wil dat het dier waarvan ik het vlees koop het goed heeft gehad” 

3. “De konijnen zitten in veel te kleine kooien en hebben helemaal niks te doen. Ze 

moeten zo snel mogelijk allemaal in grotere hokken met stro en verstopplekjes” 

4. “Ik kan de konijnen geen grotere hokken met veel stro geven, want dat kan ik niet 

betalen” 

5. “Ik wil graag een zo goedkoop mogelijk stukje vlees hebben” 

6. “Konijnen worden niet zo goed gehouden als zou moeten, maar je kunt niet in één 

keer alles veranderen. Daarom proberen we de regels langzaam beter te maken” 

 

Omcirkel de uitspraken waar je het zelf mee eens bent. Waarom heb je juist deze uitspraken 

omcirkeld? 

_______________________________________________________________________________ _____ 

_______________________________________________________________________________ _____ 

_______________________________________________________________________________ _____ 

_______________________________________________________________________________ _____ 

 

Opdracht 3. Wat kan anders? 

Zoals je ziet is het niet voor niks dat we konijnen op een bepaalde manier houden. In de tabel 

hieronder staan de belangrijkste dingen die een konijn in zijn hok wil. Je hebt al veel geleerd 

over hoe konijnen gehouden hebben. Vul in of het hok van vleeskonijnen geeft wat de 

konijnen willen. Als dat niet zo is, wat zou je aan het hok kunnen doen om het beter te 

maken? Probeer rekening te houden met de mensen die betrokken zijn bij het maken van 

konijnenvlees. 

 

Wat wil het konijn? Geven wij dat? Zo niet: hoe kun je dat geven? 

Leven in een 

groepje 

  

Graven en in holen 

leven 

  

Knagen en 

kauwen 

  

Bewegen 

 

  

 


