
DE KIP 
EN HET EI

Onze kip stamt af van de Bankivahoen die voorkomt in Azië. Kippen zijn van nature bosvogels 
en leven in kleine groepen die bestaan uit één haan, een paar hennen en kuikens. In de groep 
geldt een rangorde, dit noem je de ‘pikorde’. Een kip met een hogere rangorde is zodoende 
de baas over een kip met een lagere rangorde. De haan is de opperbaas en door de pikorde 
weten de hennen (vrouwtjeskippen) onderling ook wie de baas over wie is.

In dit filmpje zie je wat er gebeurt als er een nieuwkomer  
in de groep komt: bit.do/rangorde

Beantwoord de volgende vragen: 

1. Hoe behouden kippen de rust in de groep?

................................................................................................................................................................................

2. Welke kip mag er als eerste eten?

................................................................................................................................................................................

3. Wat gebeurt er als er een nieuwe kip in de groep komt?

.................................................................................................................................................................................
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WIST JE DAT… 
•Mensen al 5000 jaar kippen houden? 
• Een hen en haar kuiken al een band krijgen terwijl het kuiken nog in het ei zit?  

Ze doet er ongeveer 3 weken over om het uit te broeden en rolt hierbij het ei een 
paar keer per dag om. Zo kan het kuiken niet aan de schaal blijven kleven. Slim hè?

De kip en het ei - p. 1

Het is bijna Pasen! Een feest waarbij er volgens traditie veel eieren op tafel 
staan. Maar waar komen die eieren eigenlijk vandaan? Van de kip natuurlijk! 

Wereldwijd worden jaarlijks wel 50 miljard kippen gefokt. Er wonen zes 
keer meer kippen dan mensen op aarde. Kippen zijn zo gewild omdat 
ze zowel eieren leveren als vlees en ze makkelijk te houden zijn. Haar 

populariteit als voedsel maakt van de kip ook gelijk een pechvogel.

Met de kippen op stok
Kippen slapen oorspronkelijk in bomen op een tak. Zo zijn ze veilig 
voor roofdieren. In het kippenhok hebben ze als alternatief een 
zitstok om te slapen. Maar hoe kan het toch dat ze dan niet van hun 
stok vallen? Bekijk het filmpje: bit.do/kippen-op-stok

https://www.youtube.com/watch?v=zZc7oTEEolU
https://www.youtube.com/watch?v=zZc7oTEEolU
http://dierenbescherming.nl
https://schooltv.nl/video/waarom-vallen-kippen-niet-van-hun-stok-als-ze-slapen-ze-hebben-klemmen-als-pootjes/#q=kippen
https://schooltv.nl/video/waarom-vallen-kippen-niet-van-hun-stok-als-ze-slapen-ze-hebben-klemmen-als-pootjes/#q=kippen
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De pluimveehouderij
De eieren die we kopen in de supermarkt zijn niet bevrucht, daar komen geen kuikentjes uit.  
De kippen die we houden voor de eieren zijn speciaal gefokt om veel eieren te leggen.  
We hebben in Nederland veel grote pluimveebedrijven met tienduizenden kippen per bedrijf.  
De bedrijven zijn ingericht op efficiëntie: dat betekent zoveel mogelijk kippen houden en eieren 
produceren tegen een zo laag mogelijke kostprijs. Dat gaat meestal 
slecht samen met de behoeften die kippen hebben. Ze kunnen niet  
hun natuurlijke gedrag vertonen want ze zijn met teveel dieren op een 
te kleine ruimte. Maar wat willen kippen dan eigenlijk?  
Bekijk het volgende filmpje: bit.do/wat-wil-de-kip

De kip en het ei - p. 2

1.  Een kip wil buiten ....... en graantjes pikken.
2. Een kip wil slapen op een .......
3.  Een kip wil leeft met andere kippen in een .......
4.  De rangorde bij kippen noemen we ook wel .......
5.  Om zich schoon te houden neemt de kip een ....... 
6. Een kip slaapt met 1 ....... tegelijk.

Welk woord staat er in de gekleurde kolom?
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Woordpuzzel

WEETJE… Scharrelei? Dat klinkt als heel diervriendelijk, maar is het niet.  
Een scharrelkip zit met maar liefst 9 andere kippen op een vierkante meter en 
kan niet naar buiten. Niks lekker scharrelen dus voor de kip. Verwarrend hoor. 
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Van ei naar kuiken    
Als een ei bevrucht is door de haan, duurt het 18 tot 21 dagen tot het kuikentje groot genoeg 
is om uit het ei te kruipen. Het begint als embryo en ontwikkelt 
zich tot kuiken. Het kuiken heeft een speciaal tandje op zijn snavel 
waarmee hij de eierschaal kapot kan maken.
In het volgende filmpje zie je hoe een kuikentje ontstaat:  
bit.do/van-ei-naar-kuiken

•De eierdooier is voedsel voor het kuiken.
• Het eiwit beschermt de dooier en geeft  

ook extra voeding.
• De luchtkamer zit in de stompe kant  

van het ei, hier zit lucht verzameld.
• De eierschaal is hard en beschermt het embryo.  

Ook is de schaal poreus, er zitten hele kleine gaatjes in. 
• De kiemvlek zit op de dooier en hier start de ontwikkeling 

van het embryo.
• Het schaalvlies zit tussen het eiwit en de eierschaal  

en beschermt tegen bacteriën en andere indringers.
• Het hagelsnoer houdt de dooier op zijn plek in  

het midden.

Opdracht: Zet de begrippen op de goede plek.

http://bit.do/wat-wil-de-kip
https://www.youtube.com/watch?v=5LeKnIiRdgM&t=82s
https://www.youtube.com/watch?v=0deAFI3REm8
https://www.youtube.com/watch?v=0deAFI3REm8


De kip en het ei - p. 3
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Een ei zit overal bij
Wat doen we met die miljarden eieren? Die zijn verwerkt in allerlei levensmiddelen.

Pasta 
WEL / GEEN ei

Snoep 
WEL / GEEN ei

Rijst 
WEL / GEEN ei

Mayonaise 
WEL / GEEN ei

Shampoo 
WEL / GEEN ei

Pannenkoeken
WEL / GEEN ei

Worst 
WEL / GEEN ei

Eieren lezen 
In de supermarkt kun je allerlei soorten eieren kopen, met mooie namen als mais-ei, viergranen-
ei, scharrel-ei en omega 3-ei. Maar die namen zeggen niet altijd iets over hoe de kippen hebben 
geleefd. Daarvoor moet je letten of de verpakking een keurmerk 
heeft: Als je deze twee keurmerken ziet, dan weet je dat er  
rekening is gehouden met het dierenwelzijn

Maar wist je dat je op het ei ook kunt aflezen onder wat voor  
omstandigheden de kip heeft geleefd?

Het eerste cijfer zegt iets over de het leven van de kip ( )
0 = biologisch, dit is het meest diervriendelijk
1 = vrije uitloop, de kippen kunnen buiten lopen
2 = scharrelei, deze kippen zitten binnen 

3 = kooi-ei, deze kippen zitten binnen opgesloten in een kooi en 
hebben heel weinig bewegingsruimte. Deze eieren worden (bijna)  

niet meer los verkocht maar zitten wel verwerkt in allerlei producten.
De letters ( ) zeggen iets over het land van herkomst. De laatste cijferreeks ( ) vertelt van welk 
bedrijf de eieren vandaan komen. 

WIST JE DAT… 
Kippen échte gewoontedieren zijn? Ze doen alles op de automatische piloot en 
gaan voorzichtig om met nieuwe dingen. Als ze eenmaal wat hebben aangeleerd, 
zoals hun eieren op de grond leggen, dan leren ze dit heel moeilijk af.

Zit er in deze producten ei verwerkt? Omcirkel je antwoord.

Biologisch Beter Leven keurmerk



Lestijd:    30 min. 
Geschikt voor:  Leerlingen van groep 7
Benodigdheden: Digibord of tablet/computer, pen

Aansluitend bij kerndoelen:
39.  De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.
40.  De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten  

en dieren onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren  
in hun leefomgeving. 

41.   De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en  
over de vorm en functie van hun onderdelen.

Leerdoelen:  
1)  De leerlingen kunnen beschrijven hoe kippen leven en wat hun  

natuurlijke behoeften zijn.
2) De leerlingen weten hoe een embryo zich ontwikkelt tot kuiken. 
3)  De leerlingen kunnen diervriendelijker geproduceerde eieren  

herkennen.

Links: 
Video ‘Rangorde’: bit.do/rangorde (duur: 1:31)
Video ‘Kippen op stok’: bit.do/kippen-op-stok (duur 2:17)
Video ‘Van ei naar kuiken’: bit.do/van-ei-naar-kuiken (duur 3:30) 
Video ‘Wat wil de kip’: bit.do/wat-wil-de-kip (duur: 1:22)

Antwoorden

Basiskennis kip:
1. Doordat een vaste rangorde de volgorde van eten bepaalt.
2. De hoogste kip in de rangorde.
3.  Ze gaan vechten, de rangorde, en wie de baas is,  

moet opnieuw bepaalt worden.

Opdracht  Zet de begrippen op de goede plek

De kip als productiedier:
Woordpuzzel

Opdracht  In welke producten zit ei verwerkt?
Antwoord: In alle producten, behalve rijst. 

HANDLEIDING LEERKRACHT
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schaalvlies

luchtkamer

hagelsnoer

eierschaal

eierdooier

eierschaal

eierdooier

kiemvlek

https://www.youtube.com/watch?v=zZc7oTEEolU
https://schooltv.nl/video/waarom-vallen-kippen-niet-van-hun-stok-als-ze-slapen-ze-hebben-klemmen-als-pootjes/#q=kippen
https://www.youtube.com/watch?v=0deAFI3REm8
https://www.youtube.com/watch?v=5LeKnIiRdgM&t=82s

