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Werken met Edu4all

BRONNEN
In dit werkboek staan opdrachten. Om deze opdrachten te maken, heb je soms bronnen nodig, zoals
tekstbronnen, films, websites en de Theek-iT.

Wanneer je een bron gaat gebruiken, staat er een pictogram in je werkboek: BRON

Achter het pictogram staat in paarse, dikgedrukte tekst welke bron je nodig hebt. Bijvoorbeeld:

BRON Lees Tekstbron 1.2 Persoonlijke verzorging. Maak daarna opdracht 13 tot en met 16.

BRON Bekijk de Film Werken in de thuiszorg bij ouderen. Maak daarna opdracht 1.

Bij het eerste voorbeeld ga je een tekstbron lezen. Bij het tweede voorbeeld ga je een film bekijken.
Voordat je de digitale leeromgeving kunt gebruiken moet je je licentie activeren.
- Overleg met je docent welk type account je gebruikt.
- Ga naar www.edu-actief.nl/licentie
- Bekijk de instructiefilm of lees het stappenplan.
- Volg de stappen.
- Daarna kun je aan de slag!

OVERLEG MET JE DOCENT
Soms is het nodig om te overleggen met je docent. Je ziet dan dit pictogram in je werkboek: 

Achter het pictogram staat waarover je met je docent gaat overleggen. Bijvoorbeeld:

61. In Taak 3 heb je een planning ingevuld. Bekijk deze.
a. Kijk in kolom 5. Taak 12 tot en met 14 ga je nog maken. Zijn alle andere taken af? Zo nee, overleg

met je docent welke taken je nog moet doen.

We wensen je veel succes en plezier met het maken van de opdrachten!

Team Edu4all
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Oriënteren

Taak 1 Kennismaken met productiedieren

In dit deel maak je kennis met bedrijven die zich bezighouden met productiedieren. Misschien sta je
er niet bij stil hoeveel soorten productiedieren er zijn en wat deze bedrijven allemaal aan producten
leveren.

BRON Lees Tekstbron 4.3 Soorten veehouderijen. Maak daarna opdracht 1 en 2.

1. In bijna elke plaats zit wel een bedrijf dat productiedieren houdt.
a. Wat wordt er bedoeld met een veehouderij?

b. Noem drie voorbeelden van veehouderijen.
1.

2.

3.

c. Zoek in je woonplaats of in je omgeving een bedrijf dat productiedieren houdt. Welke dieren
lopen hier rond?

d. Welke producten worden er geproduceerd van deze productiedieren?

Als je productiedieren houdt moet je voor een aantal dingen zorgen:
• een plaats voor de dieren om te wonen (huisvesting)
• voer voor de dieren
• verzorging van de dieren zodat ze gezond en gelukkig blijven.
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2. Hoe kun je ervoor zorgen dat productiedieren gelukkig zijn en een goed leven hebben?

BRON Bekijk de Film Bedrijfsfilm Veehouderij. Maak daarna opdracht 3 tot en met 6.

3. Welke werkzaamheden zie je allemaal in de film voorbijkomen?

4. Wat vind jij belangrijk als het om werken met productiedieren gaat?

5. Wat lijkt jou leuk aan werken op een veehouderij ? En wat lijkt je niet leuk?

6. Heb je alle opdrachten van Taak 1 gemaakt? Kijk je antwoorden na als je dat met je docent hebt
afgesproken.

Taak 2 De leerdoelen bij Deel A

Als je productiedieren wilt houden en je wilt hier op een milieuvriendelijke en duurzame manier mee
omgaan, dan moet je:

weten wat productiedieren zijn1.
de productiedoelen van dieren kunnen benoemen2.
weten wat dubbeldoeldieren zijn3.
kennis hebben van het type bedrijven dat dierproductie houdt4.
het verschil kennen tussen biologische en intensieve veeteelt5.
het verschil kennen tussen niet-grondgebonden en grondgebonden veeteelt6.
weten welke verschillende soorten mest er zijn7.
weten hoe mest wordt opgeslagen en wordt verspreid8.
weten hoe de kringloop van mest en meststoffen eruitziet.9.
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7. Wil je werken in de veehouderij dan zul je hard en zelfstandig moeten kunnen werken.
a. Geef een voorbeeld waarmee je laat zien dat jij dit kunt.

b. Je moet als veehouder zelfstandig kunnen werken. Waarom is dit belangrijk?

BRON Bekijk de Film Waar komt leer vandaan?. Maak daarna opdracht 8.

8. Bij producten van productiedieren denk je misschien als eerste aan producten die je kunt eten of
drinken.
a. In de film zie je hoe leer gemaakt wordt. Waarvan wordt leer gemaakt?

b. Het leer in de film wordt gemaakt om meubels van te maken. Je kunt het ook gebruiken om je
te kleden. Noem twee kledingstukken die vaak van leer gemaakt worden.

c. Welke andere producten van dieren gebruiken wij om ons te kleden?

d. Kun je ook zonder producten van dieren jezelf kleden?

9. Heb je alle opdrachten van Taak 2 gemaakt? Kijk je antwoorden na als je dat met je docent hebt
afgesproken.

Taak 3 Taken plannen

10. Bekijk Taak 4 tot en met 8. En bekijk het schema hierna.
a. Maak een planning voor de taken die je gaat doen. Zet de datum en het lesuur in kolom 4.
b. Zoek in de taken naar de opdrachten met .

Bij welke opdrachten is overleg met je docent of controle door je docent nodig?
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c. Overleg met je docent:
• op welke momenten jij de antwoorden van de gemaakte opdrachten gaat nakijken
• op welke momenten je docent jouw werk zal beoordelen.

d. Heb je een taak af? Zet een ✓ in kolom 5. Zet een − als je een taak niet kon doen. Als je Taak 1,
2 en 3 gedaan hebt, kun je deze nu afvinken.

6.5.4.3.2.1. Paraaf
docent

AfDatum en lesuurRichttijd in
minuten

OnderwerpTaak

25Kennismaken met
productiedieren

1

15De leerdoelen bij Deel A2

10Taken plannen3

150Wat is een productiedier?4

200Soorten veehouderijen5

150Mest en milieu6

35Terugkijken en verder
kijken

7

15Voorbereiden op de toets8

Aan de slag
Als je op een veehouderij gaat werken, werk je met dieren. Deze dieren leveren producten. Als je wilt
dat ze goede en veel producten leveren, moet je goed voor de dieren zorgen. Je leert welke
productiedieren er zijn, welke producten ze produceren en welke soorten bedrijven er zijn.

Dieren leveren ook mest. Mest kan goed en slecht zijn voor het milieu. Daarom leer je hoe je met mest
om moet gaan.

10 Werken in de groene productie: productiedieren

Deel A Bedrijven met productiedieren en milieu



Taak 4 Wat is een productiedier?

Iedere boer is ook een ondernemer. Want een boerenbedrijf run je om inkomen uit je bedrijf te halen.
Dit doet de boer door producten te verkopen. Bij een veehouderij komen de producten bij een dier
vandaan. Bijvoorbeeld vlees, melk of eieren. De boer krijgt dus geld voor wat het dier produceert.
Daarom noem je deze dieren productiedieren.

VOORBEREIDEN
BRON Lees Tekstbron 4.2 Soorten dieren. Maak daarna opdracht 11.

11. Dieren kun je indelen in verschillende categorieën. Onderstaand zie je vier categorieën dieren.
Zet de dieren in de juiste categorie in de tabel. Kies uit:

Schaap op een kinderboerderij
Orang-oetang
Kat op een boerderij
Drugshond
Dolfijn in Dolfinarium

Papegaai in Artis
Zebra
Geit op school
Melkgeit
Berner sennenhond

Melkkoe
Goudvissen in kom thuis
Rodeostier
Paard in manege

RecreatiedierWild dierProductiedierGezelschapsdier

BRON Bekijk de Film Waarom drinken we geen melk van varkens?. Maak daarna opdracht 12.

11Werken in de groene productie: productiedieren

Deel A Bedrijven met productiedieren en milieu



12. We drinken in Nederland veel koemelk.
a. Waarom drinken we bijna alleen melk van koeien?

b. Hoeveel liter melk produceert een koe per dag?

c. Bekijk de afbeelding hierna. Hoeveel van deze pakken kan een koe per dag vullen?

d. Wat is het verschil in melk geven tussen een koe en andere dieren?

e. Noem twee andere redenen waarom er geen varkensmelk geproduceerd wordt.
1.

2.

BRON Lees nogmaals Tekstbron 4.1 Wat zijn productiedieren?. Maak daarna opdracht 13 en 14.
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13. Bekijk de afbeeldingen hierna. Welk dier produceert het product op de afbeelding?

14. Productiedieren die worden gehouden voor de productie van meerdere doelen worden ook wel
dubbeldoelrassen genoemd. Welke producten worden er geproduceerd door onderstaande dieren?
a. Pluimvee: 

b. Rundvee: 

c. Schapen: 

d. Geiten: 

UITVOEREN
BRON Gebruik bij de volgende opdracht de volgende stappenplannen:

Een presentatie maken -1
Een presentatie maken -2.

15. Overleg met je docent wanneer je deze opdracht gaat uitvoeren. Je gaat je verder verdiepen in
de productiedieren. Je kiest een productiedier. Voor dit dier ga je in kaart brengen welk product
of producten het dier oplevert. Verder laat je zien wat er van die producten gemaakt kan worden.
Dus wat koopt de consument in de winkel? Je maakt van al deze informatie een presentatie.

a. Zoek met behulp van Tekstbron 4.1 Wat zijn productiedieren? of via internet informatie op
over de productiedieren. In je presentatie geef je antwoord op de volgende vragen:
• Welk product of producten levert het dier?
• Gaat het om een dubbeldoelras en waaruit blijkt dat?
• Welke producten worden gemaakt van wat het productiedier levert?
Je beantwoordt elke vraag op een nieuwe slide in je presentatie. Zorg ervoor dat je presentatie
er aantrekkelijk uitziet en een aantal mooie afbeeldingen bevat.

b. Sla je presentatie op. Overleg met je docent of jij de presentatie gaat houden. Je docent
beoordeelt jouw presentatie.
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TERUGKIJKEN
Je hebt geleerd wat productiedieren zijn, wat ze opleveren en hoe je deze producten terugvindt in een
winkel. Hierover heb je een presentatie gemaakt.

16. Laat je presentatie goedkeuren door je docent.

Uit de presentatie blijkt:

Welk product of producten het dier levert

Of het om een dubbeldoelras gaat en waaruit dat blijkt

Welke producten worden gemaakt van wat het productiedier
levert

17. Welke beoordeling geeft je docent voor jouw werk?
Onvoldoende / Voldoende / Goed

18. Heb je alle opdrachten van Taak 4 gemaakt? Kijk je antwoorden na als je dat met je docent hebt
afgesproken. Vergeet niet deze taak af te vinken in je planning in Taak 3.

Taak 5 Soorten veehouderijen

Bij veeteelt of veehouderijen gaat het om het houden van dieren waarbij de dieren producten
produceren voor de verkoop. Niet iedere veehouderij werkt op dezelfde manier. Sommige veehouders
willen zo veel mogelijk produceren en bij andere boeren staat het welzijn van de dieren en de kwaliteit
van het product meer voorop. Het is dus goed dat je weet welke types veeteelt er zijn en wat de
kenmerken van deze soorten veeteelt zijn.

VOORBEREIDEN
BRON Lees Tekstbron 4.3 Soorten veehouderijen en Tekstbron 4.4 Intensieve en extensieve veeteelt.

Bekijk ook de Film Intensieve veeteelt. Maak daarna opdracht 19 tot en met 22.
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19. Welke soort veehouderij zie je op de afbeeldingen?

20. Geef aan of de volgende stellingen juist of onjuist zijn.

OnjuistJuistStelling

Bijna 50% van de melkveebedrijven heeft meer dan 70 koeien.

Het merendeel van de varkenshouderijen is biologisch.

Melkveehouderijen produceren alleen melk voor Nederlandse bedrijven.

Fokvarkens worden als ze 10 weken oud zijn overgebracht naar
vleesvarkensbedrijven.

Een varken wordt vetgemest tot ongeveer 100 kg.

Kalkoenen, eenden, ganzen en parelhoenders worden gehouden voor het
vlees.

Bij extensieve veeteelt houd je weinig dieren op veel land.

Intensieve veeteelt levert meer producten op dan biologische veeteelt.

Intensieve veeteelt kom je vaak tegen in de varkenshouderij en in de
pluimveehouderij.

21. De tekst hierna gaat over intensieve en biologische veeteelt. Zet de woorden op de juiste plek.
Kies uit: biologische – intensieve – niet-grondgebonden – welzijn – leefomstandigheden – vrijheid
– legbatterijen – veeteelt – rendement.
a. Bij  veeteelt staat het 

van dieren vaak ter discussie.
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b. Bij  veeteelt is het 

lager maar zijn de  van de dieren beter.

c. Dieren die  zijn hebben minder

.

d. Wanneer kippen in  zitten noem je dit intensieve

.

22. Leg in je eigen woorden uit wat ‘niet-grondgebonden veeteelt’ is.a.

b. Een boer wil meer biologisch gaan werken. Welke van de volgende afbeeldingen vind jij daarbij
passen? Zet er een + bij. Welke het minste? Zet er een - bij. Leg je antwoord uit.

BRON Bekijk de Website Medewerker veehouderij. Maak daarna opdracht 23.

23. Op de website vind je informatie over het beroep en de beroepseisen voor medewerker veehouderij.
a. Noem drie dingen die je leert tijdens de opleiding.

1.

2.

3.

b. Op de website staat dat je de omgeving van de dieren in de gaten houdt. Wat wordt daarmee
bedoeld?

c. Wat is de belangrijkste vaardigheid die genoemd wordt bij het beroep?
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