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Werkblad bij les b – Konijnen kijken 

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. Ethogram 

Hieronder zie je een schema dat onderzoekers gebruiken om naar het gedrag van dieren te 

kijken. In het eerste vakje vul je een afkorting in, in het tweede vakje komt zo nauwkeurig 

mogelijk de beschrijving. Dit wordt een ethogram genoemd. Vul het onderstaande ethogram 

in voor het konijn. Er is er al eentje voorgedaan. 

 

Ethogram Konijnen 
Afkorting Omschrijving 

LO Lopen: op vier poten bewegen 
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Opdracht 2. Mijn konijn, zijn gedrag 

Konijnen hechten soms veel waarde aan hun eigen omgeving. Wanneer ze vinden dat 

iemand te dicht in de buurt komt, kan een konijn agressief worden en gaan grommen of zelfs 

gaan bijten.  

2a. Een konijn die dit gedrag vertoont heeft een sterk territoriumdrang. Wat betekent dit? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

2b. Als je het konijn toch graag wilt vastpakken, hoe krijg je hem dan toch uit zijn hok? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Wanneer een konijn niet gelukkig is of zich verveelt, kan het stereotype gedrag gaan 

vertonen. Dit betekent dat  het konijn heel vaak hetzelfde gedrag herhaalt, terwijl dit gedrag 

eigenlijk zinloos is.  

2c. Noem 2 voorbeelden van stereotype gedrag bij het konijn. 

1. ___________________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________________ 

 

2d. Wat kan je er aan doen om stereotype gedrag te voorkomen? Noem 4 manieren. 

1. ___________________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________________________ 

 

Elk konijn heeft zijn eigen karakter, net als de mens. Met de één kan je het beter vinden dan 

met de ander. Hierdoor kan er soms ruzie ontstaan. 

2e. Wat kan nog meer een reden zijn dat konijnen met elkaar gaan vechten? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

2f. Als je twee konijnen in één hok wilt houden, wat is dan de beste combinatie? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 


