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Kuikens in de klas
Inleiding

Welkom bij het project ‘kuikens in de klas’. Beleef ‘live’ met de kinderen de geboorte van een 

kuikentje. Schouw de ontwikkeling van een kuiken in een ei, en bewonder hoe de kuikens uit het 

ei komen en opgroeien. Om dit alles mogelijk te maken krijgt u een paar weken een echte 

broedmachine in de klas, met daarin 10 kippeneieren. 

Het leuke van dit project is dat de kinderen zelf verantwoordelijk zijn voor het slagen van het 

project. Iedere dag wordt een broeddienst benoemd (2 kinderen). Zij moeten letten op 

temperatuur, luchtvochtigheid en het water bijvullen. De kinderen houden een dagboek bij en leren 

ondertussen in de les hoe een kuikentje groeit in een ei. Verder leren ze hoe kippen leven, welke 

verschillende kippen er zijn, wat ze nodig hebben etc. 

Na 21 dagen wachten is het eindelijk zover, het mooiste moment!!! De kuikentjes komen uit het ei. 

De broedmachine heeft zijn werk gedaan en nu moeten de kuikens naar een speciaal lekker warm 

kuikenverblijf. Samen met de kinderen ziet u hoe de kuikens groeien en welke ontwikkeling ze 

doormaken. 

Kuikens in de klas is een “Natuur in de Klas”-project’. NME Centrum De Klyster stelt het meeste 

materiaal beschikbaar om dit project in de klas te kunnen uitvoeren. Het materiaal is het hele 

schooljaar beschikbaar. 

In deze lesbrief treft u:

•  een stappenplan met instructies 

•  achtergrondinformatie en 

•  een aantal lessuggesties waaronder het ei circuit. 

De doelgroep van de lesbrief is groep 7 en 8. Maar een broedmachine in de klas is natuurlijk ook 

voor de andere groepen een fantastische ervaring.

Veel plezier met de broedmachine en de kuikens! 

Let wel. De instructies zijn stap voor stap beschreven. Het is belangrijk dat alle stappen ook echt 

worden uitgevoerd. Eieren en kuikens zijn levend materiaal, en erg kwetsbaar. Met een broedmachine 

proberen we de natuur zo goed mogelijk na te bootsen. Maar houd er wel rekening mee dat het 

experiment ook kan mislukken.

Marjolein Staal, NME-coördinator
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Wat hoort bij dit Natuur in de Klas-project Kuikentjes in de klas?
•  Broedmachine

•  Bevruchte kippeneieren (10 stuks)

•  Opfokbak voor de kuikens

•  Schouwlamp

•  Warmhoudplaat

•  Waterbakje

•  Voerbakje

•  Gedemineraliseerd water (2 liter)

•  Deze lesbrief 

Materiaal dat u zelf moet regelen:
•  Gedemineraliseerd water *
•  Plantenspuit met lauwwarm water

•  Bodembedekking: dit kan zijn kranten met daaroverheen oude handdoeken of een rubberen zeiltje

•  Kuikenopfokmeel I, volledig opfokvoer voor leghennen, fokhennen en krielkippen van 0-8 weken. 

   (verkrijgbaar bij de welkoop)

•  Schoonmaakmateriaal (afwasmiddel, doek, stofzuiger)

* ook te koop bij bouwmarkten

Wat moet u verder doen:
•  Het stappenplan ‘kuikens in de klas’ lezen en de instructies nauwkeurig opvolgen. In het

   stappenplan worden de handelingen beschreven die moeten worden uitgevoerd om het project 

   kuikens in de klas zo succesvol mogelijk te laten verlopen. Volg de instructie van het stappenplan 

   nauwkeurig op. Het Stappenplan is achteraan in deze lesbrief opgenomen. 

•  Achtergrondinformatie uit deze lesbrief doornemen.

•  Plekje zoeken voor de kuikens na het project. **
•  Broeddienst en later kuikendienst instellen (2 kinderen per dag).

•  Controleren of de eieren en de kuikens goed worden verzorgd door de broed- en kuikendienst.

** na een paar weken moeten de kuikentjes afscheid nemen. Het mooiste is dat ze bij een kind uit de klas 

    mogen wonen. Lukt het u niet om een plekje te zoeken dan kan De Klyster de kuikens na twee weken 

    weer terug nemen. 

Voor wie is dit project bedoeld?
Groep 7 en 8 van de basisschool.

Datum kiezen
Bepaal in overleg met De Klyster wanneer u het kuikenproject wilt starten. Het broeden neemt 21 

dagen in beslag. (Dus starten op maandag betekent kuikens op zondag, ‘s nachts en maandag). 

Tip van Janke Wiersma:
De broedmachine gebruikt behoorlijk 
wat water.  De Welkoop in Dokkum 
heeft gedemineraliseerd water in 5 liter 
verpakking. Scheelt plastic flessen.
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De kuikens kunt u daarna nog twee weken in de klas houden. Bedenk dat de kuikens in het weekend 

ook verzorging nodig hebben!

De broedmachine kunt u wel in het weekend alleen laten, mits het waterreservoir goed vol zit en de 

temperatuur stabiel.

Evaluatie
De Klyster is benieuwd naar uw mening over dit Natuur in de Klas-project. Wilt u het digitale 

evaluatieformulier na afloop invullen? Het kost u 2 minuutjes van uw tijd. U vindt het formulier op 

www.klyster.nl onder het kopje activiteiten.

Door wie is dit project mogelijk gemaakt?
Dit is een initiatief van NME-Centrum De Klyster. De Klyster is het intergemeentelijk Centrum voor

Natuur en Milieu-educatie van de gemeenten Dongeradeel, Dantumadeel en Kollumerland c.a.

Voor het lesmateriaal en informatie is gebruik gemaakt van de ervaringen van OBS Kleyenburg te 

Franeker en fam Bredewold van www.hobbybroedmachines.nl. Als inspiratiebron is gebruik 

gemaakt van de lesbrief kuikens in de klas van NME-Steunpunt Achtkarspelen. Het lespakket Wizzkip 

van kippenweetjes tot kipfileetjes van de productschappen vee, vlees en eieren, het lespakket 

Eigenwijs van Stichting blij met een ei. En de website www.proefjes.nl. 

De foto’s van de eieren en de kuikentjes en het filmpje zijn gemaakt door Pyke Kroes. Foto’s van 

de scharrelkippen en de kippen uit de bio-industrie zijn van Compassion in world farming.

De lesbrief is samengesteld door Marjolein Staal en Pyke Kroes, eindredactie: Pyke Kroes en 

vormgeving door Argiope Webdesign. 

De lesbrief is bestemd voor de scholen uit de klysterregio die lid zijn van De Klyster. Derden 

mogen niet zonder voorafgaande toestemming gebruik maken van ons educatief materiaal.

Vragen?
Bel dan met NME Centrum De Klyster 0511-425555 en spreek de voicemail in. U wordt z.s.m. 

teruggebeld. Of mail info@klyster.nl

Meer weten?
www.klyster.nl f kijk bij “activiteiten”

www.broedpagina.nl

www.kippenpagina.nl 

www.proefjes.nl

www.blijmeteenei.nl (lespakket is gratis te bestellen)

www.kipkiplekker.nl (lespakket is gratis te bestellen)
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Achtergrondinformatie voor de leerkracht
Consumptie eieren en broedeieren
De eieren die wij eten, noemen we ook wel consumptie eieren. Deze eieren liggen in de winkel. Uit deze 

eieren kan nooit een kuiken komen, want het is een onbevrucht ei (er is geen haan bij geweest). Houd de 

schouwlamp tegen een ei uit de winkel. Het is leeg rooddoorschijnend.

Eieren waar wel kuikens uit kunnen komen, heten broedeieren. Voor een bevrucht ei is een haan nodig. 

De groei van een ei 
De haan heeft een klein piemeltje in een opening 

onder in zijn buik. Die opening noem je cloaca. De 

haan pakt eerst met zijn snavel een pluk veren achter 

de kop van de hen en duwt zijn cloaca tegen de 

cloaca van de hen aan. De zaadcellen komen in de ei-

leider van de hen terecht. De eileider is een gekron-

kelde buis van 75 cm lang. Een paar zaadcellen komen 

terecht bij een geel balletje, het eigeel, de dooier 

van het ei. Het eigeel met de spermacellen worden 

onderweg ingepakt. Eerst komt het eiwit eromheen, 

daarna twee vliezen en daarna de schaal. Terwijl het 

ei door de eileider glijdt, wordt de voorkant puntig, 

de achterkant blijft stomp. Tenslotte drukt de hen het 

ei uit de cloaca. De hen heeft er 25 uur over gedaan 

om het ei te maken. Bijna iedere dag wordt er een ei 

gelegd.

Ieder ei is een kant en klaar huisje voor het kuiken. 

Om te zorgen dat er daadwerkelijk een kuikentje gaat groeien in het ei, moet het ei warm gehouden 

worden. In de natuur zorgt de kip er zelf voor. Wij bootsen het broedproces na met een broedmachine.

De ontwikkeling van een kuiken in een ei
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Het kuiken verbruikt het eigeel en het eiwit. De vliezen en de schaal van het ei houden ziekten buiten de 

deur. In het eiwit zitten een bacteriedodende stof. In de kalkhoudende schaal zitten tienduizend lucht-

doorlatende gaatjes waardoor het kuiken zuurstof krijgt. Deze gaatjes kun je heel goed zien tijdens het 

schouwen.

Kijk voor de ontwikkeling van het kuiken in het ei op: 

www.broedpagina.nl

Kuikens 
Zodra een kuiken begint te piepen in het ei, mag je ervan uitgaan dat de uitkomst niet echt lang meer op 

zich zal laten wachten. 

www.broedpagina.nl 

Na uitkomst zijn de donsveertjes nog helemaal nat en aan elkaar geplakt. Als het kuiken al helemaal uit 

het ei is, zijn de veertjes nog steeds nat. Maar na een uurtje is het kuiken een donzig balletje, dat op eigen 

pootjes kan staan. Nadat ze uit het ei gekropen zijn kunnen ze meteen lopen. Ze blijven nog 12 tot 24 uur 

in de broedmachine om te drogen en kunnen zonder eten. Normaal gesproken zullen ze de eerste dagen 

vooral doorbrengen in het zachte, warme dons van de moederkloek; 

daarna zullen ze meer zelfstandig op stap gaan. Aanvankelijk bestaat 

de vacht van een kuiken uitsluitend uit dons, maar al na enkele dagen 

verschijnen de eerste veertjes.

Een ongetraind mens kan aan de buitenkant van het kuiken moeilijk tot 

niet zien of het een vrouwelijk of een mannelijk kuiken betreft. Bij som-

mige rassen is het onderscheid te maken aan de hand van de kleur van 

het kuiken, bij andere rassen is het mannelijke kuiken groter dan het vrouwelijke. Toch worden sommige 

uiterlijke kenmerken al na 6 à 8 weken vrij duidelijk zichtbaar. Vanaf een periode van 6 weken beginnen 

de lellen van de haan te groeien en roze te kleuren. Na ca 6 weken zal ook het jeugdkleed verwisseld zijn 

voor een volwassenkleed. Jonge hanen starten met kraaien zodra ze zo’n 10 weken oud zijn. Echt kraaien 

is het echter nog niet. 
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De kleur en vorm van het kuiken verschilt per ras. Een legkipkuiken is 

vaak wel zo’n “standaardkuiken”: zo’n geel donzig ding met oranje poten 

en snavel. Maar er zijn ook soorten met bijvoorbeeld zwarte 

kuikens met een witte onderkant, of met een kuif en al een paar kleine 

veertjes op hun poten.

Met 5 maanden is het kuiken volwassen en kan ze eieren leggen.

De kip
Onze kippen stammen af van het Bankivahoen of Rode Boshoen. Deze 

hoender komt nog in het wild voor in de bossen van Zuid Oost Azië. De 

hennen die nog in het wild leven, zoeken in het voorjaar een rustig plekje uit om eieren te leggen om 

zich voort te planten. Als de eieren iedere dag worden weggehaald, leggen hennen steeds opnieuw een ei. 

Dat onze kip alle seizoenen en elke dag eieren kan produceren, heeft alles te maken met de eeuwenlange 

selectie die kippenfokkers doorvoerden.

Kippen hebben geen tanden en kiezen en kunnen dus niet kauwen. Toch eten ze graag harde dingetjes 

zoals maïskorrels. Dit slikken ze in één keer door. Al dat voedsel komt eerst in een speciaal zakje terecht: 

de krop. In de krop wordt het voedsel met speeksel geweekt. Vervolgens gaat het door 2 magen. De klier-

maag voegt maagsappen toe. De spiermaag kneedt het voer en maalt het fijn. Daarna haalt de dunne darm 

de voedingsstoffen eruit. De reststoffen verlaten de kip via de endeldarm en de cloaca.

Een kip heeft twee blinde darmen. Deze helpen bij de vertering van ruwvezels en onttrekken vocht aan 

de voedselmassa.
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De kip heeft 14 halswervels, de mens maar 7. Daardoor kan de kip haar hoofd veel verder in alle richtin-

gen draaien. Maar kippen zijn kippig. Verder dan 50 meter kunnen ze niet zien. Een kip ziet kleuren ook 

anders. Voor een kip is roodgeel de helderste kleur. Daarna volgt geel. 

Een kip heeft geen oorschelp. Wat op meer dan 50 meter afstand gebeurt, hoort ze niet. Meestal legt een 

kip met witte lelletjes witte eieren en een kip met roze lellen bruine eieren.

De maximale leeftijd van een kip is afhankelijk van het ras. De ‘gewone’ bruine industriekippen, de hybri-

den, worden vaak niet ouder dan een jaar of 3. Maar sommige rassen kunnen wel 20 jaar oud worden. 

Verder spelen ook de levensomstandigheden van de kip een belangrijke rol. Gemiddeld worden de 

meeste rassen niet ouder dan 10 jaar.

Pikorde
Zoals elk dier dat samenleeft in een groep heeft ook de kip een specifie-

ke manier om de anderen duidelijk te maken wie er aan de macht is: de 

pikorde. Elke kip in een groep heeft een plaats in de pikorde, waarbij de 

kip die het hoogst staat alle pikken mag uitdelen, altijd eerst de lekker-

ste hapjes mag eten, de beste plaats op de stok heeft, kortom: deze kip 

geniet van alle voorrechten. De kip die het laagst staat, heeft pech: deze 

kip deelt nooit pikken uit en zij eet steeds laatst, tenzij haar meerderen 

haar eerder toelaten.

Communicatie
Net zoals bij mensen en vele andere dieren communiceren kippen door middel van spraak, met hun 

stembanden. De ‘kippentaal’ is uitgebreider dan de meeste mensen denken. Kippen hebben ruim 30 tot 40 

verschillende kippenwoordjes, die allemaal verschillende betekenissen hebben. ‘Praten’ of tokkelen, zoals 

veel mensen het noemen, gebeurt zelfs al voor dat de kip geboren wordt. Een moederkloek (moederkip) 

geeft haar kennis door aan haar kuikens, en dat gebeurt zelfs al terwijl de jongen nog in het ei zitten. De 

kuikens antwoorden terug door gepiep dwars door het eierschaal heen. 

Studies hebben vastgesteld dat verschillende kippen verschillende waarschuwingen/oproepen maken, zo 

hebben kippen een luchtalarm. Als er een roofvogel in de lucht vliegt dan maken ze een soort piepend en 

krakend geluid. Bij gevaar aan de grond maakt een kip een paniekerig kakelend geluid, en als een kip voed-

sel vindt dan maakt een tck tck tck achtig geluid, en is het een boodschap aan de anderen dat hij eten 

heeft gevonden. Je kan het met een soort “hoera” vergelijken.

Legkippen en vleeskuikens
Kip is het meest gegeten vlees ter wereld en eieren zitten bijna overal in. Vandaar dat er op grote schaal 

kippen gefokt worden. Legkippen worden speciaal gefokt voor het leggen van veel eieren. Nederland 

telde in 2009 ruimt 45 miljoen legkippen en 43 miljoen vleeskuikens. Vleeskuikens worden speciaal gefokt 

voor hun vlees. Zo worden in Nederland elk jaar zo’n 9 miljard kippeneieren geproduceerd, vooral voor 

het buitenland.

© Compassion in World Farming



Kuikens in de klas |  9 |

In een fokbedrijf worden kippenrassen gefokt met de juiste eigenschap-

pen voor het leggen van eieren of worden kippensoorten gefokt die 

bedoeld zijn voor hun vlees. Door verschillende soorten met elkaar te 

kruisen en de sterkste soorten te selecteren, wordt ervoor gezorgd dat 

de hennen eieren leggen waar gezonde kuikens uit voortkomen. Deze 

kippen gaan naar het vermeerderingsbedrijf.

In het vermeerderingsbedrijf leven hanen en hennen bij elkaar. De hennen worden bevrucht door de 

hanen en leggen hierdoor eieren waar kuikens uit kunnen komen. De eieren moeten dan wel worden uit-

gebroed. Dat wordt gedaan in een broederij met speciale broedmachines. Na 18 dagen kijken de broed-

meesters welke broedeieren bevrucht zijn en welke niet. De bevruchte eieren gaan naar de uitkomstkast. 

Op dezelfde dag van de geboorte van de kuikens, worden ze vervoerd.

Legkippen
De vrouwtjes-kuikentjes gaan naar het opfokbedrijf. In het opfokbedrijf groeien de jonge kippetjes op 

totdat ze 17 weken oud zijn. Ze zien er dan al uit als volwassen kippen. Maar ze zijn nog net te jong om 

eieren te leggen.

De legkippen brengen het grootste deel van hun leven door in het legkippenbedrijf: zo’n dertien á veer-

tien maanden. Na ongeveer een maand gaan ze eieren leggen. Een legkip legt ongeveer 6 eieren per week.

Er zijn verschillende legkippenbedrijven: kooi, scharrel, vrije uitloop en biologisch.

Ruimte Bijzonderheden Soort ei
Kooi Binnen een grote stalruimte staan 

allemaal kooien. Per kooi leven 3 

tot 5 legkippen. Ieder dier heeft 

±  550 cm2 vloeroppervlak voor 

zichzelf (kleiner dan een A4-tje).

Vanaf 2012 mogen de huidige 

kooien niet meer gebruikt wor-

den en zijn ruimere, aangepaste 

kooien verplicht.

Kooiei = 3

Scharrel Binnen: max. 9 legkippen per m2. 

De legkippen kunnen zich vrij 

bewegen in een scharrelstal.

Er ligt strooisel op de grond, er 

zijn legnesten en zitstokken. 

Scharrelei = 2

Vrije uitloop Binnen: max 9 legkippen per m2. 

Buiten: iedere kip ± 4 m2 ruimte 

voor zichzelf.

De kippen hebben hele dag 

toegang tot een buitenverblijf 

dat deels begroeid moet zijn.

Vrije uitloop ei =1

biologisch Max 6 dieren per m2. De buiten-

ruimte ± 4 m2 per legkip.

De kippen moet vnl. biologisch 

voer krijgen. Ook mogen de 

snavels van de kippen niet 

behandeld zijn.

Biologisch ei = 0

Op het ei staat een stempel. Hier kan je aflezen of je bijvoorbeeld met een biologisch (0) 

of  een scharrelei (2) te maken hebt. De letters vertellen uit welk land het ei afkomstig is. 

(Nederland). De vijf cijfers zijn het registratienummer van het legkippenbedrijf. 
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Leghennen die in kooisystemen worden gehouden hebben de minste bewegingsruimte. Hun kooieieren 

zijn niet meer via de supermarkt verkrijgbaar. Wel worden ze verwerkt in bijvoorbeeld cake, koek of 

mayonaise. Ook worden ze geëxporteerd. In verwerkte producten worden steeds meer scharreleieren 

gebruikt, wat ook op het etiket vermeld wordt. 

Hennen kunnen hun natuurlijk gedrag beter vertonen in andere systemen dan de kooisystemen. In deze 

‘alternatieve systemen’ (scharrel, vrije uitloop en biologisch) kunnen de leghennen bijvoorbeeld op stok 

gaan, scharrelen en een stofbad nemen. Een dierenwelzijnsprobleem dat bij alle systemen voorkomt, is het 

verenpikken en kannibalisme. Dit probleem kan worden voorkomen door de snavels van de leghennen te 

kappen. Snavelkappen wordt echter verboden, dus men zoekt nu naar andere manieren om dit probleem 

op te lossen. In alternatieve systemen mogen in nieuwgebouwde stallen de snavels al niet meer gekapt 

worden. 

Ook de omstandigheden bij scharreleieren zijn dusdanig dat de hennen niet hun natuurlijk gedrag kunnen 

vertonen. Eigenlijk is het begrip “scharrelkip” en “scharrelei” misleidend.

Vleeskuikens
Bij de vleeskuikenhouderij worden de kuikentjes gehouden in een warme stal met strooisel op de grond. 

De kuikens krijgen veel eten en drinken. Hierdoor groeien ze optimaal en als ze 6 weken zijn gaan ze naar 

de slachterij. De stal waar de kippen uit komen, wordt dan heel goed schoongemaakt en opnieuw bedekt 

met strooisel zodat er weer een nieuwe groep met kuikens kan komen. Er zijn verschillende soorten 

vleeskuikenhouderijen. Meer dan 95% van alle vleeskuikens leeft in de gangbare vleeskuikenhouderij. 

Daarnaast zijn er houderijen met scharrelvleeskuikens, en met biologische vleeskuikens.  

Gangbare kip Scharrelkip Biologische kip

Leeftijd Ca. 42 dagen 56 tot 63 dagen 70 tot 81 dagen
Ruimte Loopt vrij rond in de stal. Heeft meer ruimte dan een 

gangbare kip.

Heeft meer ruimte dan 

een scharrelkip
Bijzonderheden Er is alleen kunstlicht. Kan naar buiten. Heeft binnen en buiten 

meer ruimte om te 

scharrelen.
Voeding Granen, soja, zaden, 

vismeel en melkbestand-

delen

Alleen plantaardig voedsel, 

vooral granen

Alleen plantaardig voedsel 

dat ook nog eens 

biologisch is

Foto’s: Compassion in World Farming
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Dierenwelzijn en milieu
De vleeskuikenhouderij kampt met problemen op het gebied van dieren-

welzijn en milieu. In de gangbare houderij zorgt de beperkte ruimte maar 

vooral de snelle groei voor problemen zoals stress, te weinig ruimte, de 

kuikens worden te zwaar, ziekte en gezondheidsproblemen.  Gemiddeld 

sterft elke week één procent van het aantal kippen. 

De snavels van kippen worden in de bio-industrie afgeknipt om veren 

pikken te voorkomen. De ingreep waarbij ongeveer tweederde tot drie-

kwart van de snavel wordt verwijderd, is officieel niet toegestaan, maar er geldt nog een ontheffing tot 

2011. Die ontheffing is alleen van toepassing wanneer de ingreep bij kuikens op een leeftijd van tien dagen 

of jonger wordt uitgevoerd. 

Bij het snavelkappen wordt alleen de snavelpunt op een leeftijd van 6 weken of 

later afgeknipt

In de moderne pluimveehouderij probeert men pluimveeziekten zoveel mogelijk 

te voorkomen door hygiënische maatregelen op het gebied van huisvesting, het 

broeden, het zorgvuldig opfokken en voederen en wat daarmee samen hangt. Er 

is meestal wel een pluimvee-apotheekje met middelen om ziekten te voorkomen. 

Momenteel is er een discussie gaande of het toedienen van deze medicijnen gevolgen heeft voor de 

consumptie van deze dieren.

In de biologische sector spelen deze problemen minder. De sterfte is vier keer 

minder dan gebruikelijk is in de vleeskuikenhouderij. Dat komt vooral door het 

gebruik van langzaamgroeiende rassen. Volgens de regelgeving moeten biologi-

sche vleeskuikens voor 100% worden gevoerd met biologisch voer. Verder is er 

een beperkte lijst van toegestane toevoegmiddelen en mogen diervoeders niet 

geproduceerd zijn met genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) of daarvan 

afgeleide producten. AMGB’s en coccidiostatica mogen niet worden toegediend 

aan het voer.

Er is vanuit de markt steeds meer vraag naar biologische bedrijfsvoering.

De foto’s op deze pagina zijn van Compassion in World Farming / www.bio-industrie-op-school.nl

        

      



Kuikens in de klas |  12 |

Lessuggesties 
 

Lessuggestie 1: De verzorgdienst
Materialen:  werkblad 1: taken van de verzorgdienst

 Materiaal voor de broeddienst: 

 werkblad 2: broedkaart, eieren in de broedmachine, potlood, gedemineraliseerd 

 water, schouwlamp, eierdoos, keukenpapier, plantenspuit.

 Materiaal voor kuikendienst: 

 werblad 3: kuikenkaart, kuikens in het kuikenverblijf, water, kuikenmeel, zeepsop,

 stofzuiger, weegschaal, oude handdoeken of rubberen matje.

Werkvorm:  eerst klassikale uitleg, daarna vijf weken de verzorgdienst in 2-tallen

Tijdsduur:  gemiddeld 10 minuten per dag

Uitvoering:  De leerkracht legt het verschil uit tussen een bevrucht en een onbevrucht ei

 (zie achtergrondinformatie). Wij bootsen de moederkip na door 

 bevruchte eieren in een broedmachine te doen. 

 De kinderen zijn nu min of meer de moederkip. Dit betekent dat er goed voor

 de eieren en straks voor de kuikens gezorgd moet worden. Daarom stellen we 

 een verzorgdienst in. Eerst een broeddienst en later een kuikendienst. 

 De leerkracht stelt een schema op voor een verzorgdienst (2 kinderen per dag 

 voor 5 weken (21 dgn broeddienst + 14 dgn kuikendienst) en hangt deze lijst op  

 in de klas.

 De leerkracht legt uit welke taken de verzorgdienst heeft. De takenlijst 

 (werkblad 1) hangt ook in de klas. De leerkracht geeft uitleg over het 

 invulformulier (werkblad 2 en 3).

Lessuggestie 2: Hoe groeit een ei in een kip? Hoe ziet een ei eruit?
Materialen: digitaal schoolbord, werkblad 4: het ei en werkblad 5: het eierboek 

 (vooraf kopiëren voor alle leerlingen); schaar, nietmachine, lijm, potloden

Werkvorm:  klassikaal en individueel

Tijd:  40 minuten

Uitvoering:  In gymlokaal

 Bekijk met de klas de aflevering Nieuws uit de natuur: ‘Kippen en eieren’ van 

 31 maart 2010. Er wordt een goede uitleg gegeven over bevruchte eieren en 

 niet bevruchte eieren, over de codes op een ei uit de winkel, over het verschil 

 tussen een haan en een hen. En maak daarna werkblad 4 en 5. Met werkblad 5 

 kunnen kinderen een ‘eierboekje’ maken. Vouw het werkblad in vieren, knip de 

 eieren alle vier tegelijk uit en vul de bladzijden in. Niet de bladzijden aan elkaar 

 en het boekje is af. (Dit werkblad is afkomstig van Het kleine Loo Januari 1997).
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Lessuggestie 3: Kippen 
Materialen:  digitaal schoolbord, achtergrondinformatie vanaf het kopje: kuikens t/m 

 communicatie, werkblad 6: kuiken en kip 

Werkvorm:  klassikaal en in groepjes

Tijdsduur:  40 minuten

Uitvoering:  Vertel of lees het verhaal voor uit de achtergrondinformatie. 

 En/of bekijk het filmpje waarbij de eieren uitkomen (3 ½  min) op youtube:  

 www.youtube.com/user/hindrikt?feature=mhum (project kuikens in de klas)

 Laat de kinderen in groepjes de kuikens observeren en rustig bekijken, hoe 

 eten ze, hoe drinken ze, scharrelen ze rond, gaan ze al op stok. Zijn ze al 

 gegroeid? Zijn er al veertjes? Laat ze daarna werkblad 6 maken.

Lessuggestie 4: Bio-industrie
Materialen:  computer met internetverbinding, evt. digitaal schoolbord, 

 werkblad 7: kiplekker? (bron: www.bio-industrie-op-school.nl) 

Werkvorm:  klassikaal, individueel

Tijdsduur:  40 minuten

Uitvoering: Lees klassikaal het informatieblad kiplekker. 

 Doe vervolgens klassikaal of individueel de test op de website 

 www.bio-industrie-op-school.nl: test je zelf: wat weet jij van de kip en het ei.
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Lessuggestje 5 :  Bertekaartsje meitsje 
Materiaal:  stevich papier, karton, stiften, potleaden, bakken (=beskúten), múskes, bûter, 

 mes 

Wurkfoarm:  allinich

Tiid:  30 min

Uitfiering:  Elts bern betinkt Fryske jonges en famkes nammen foar de pykjes dy’t berne 

 binne. Elts bern makket sels in ûntwerp fan in Frysk bertekaartsje. Op it 

 kaartsje moat stean: in tekening, in tekst en in gedichtsje. 

 Fan te foaren kin it folgende bepraat wurde: Wat is in typiske Fryske namme, 

 wa hat yn ‘e klasse in Fryske namme. Wat stjit der op in bertekaartsje, hokker 

 tekst, in gedichtsje? (sjoch op www.heitenmem.nl foar foarbylden fan gedichten 

 en bertekaartsjes). Fansels krije de bern in bak mei blauwe, rôze en wite 

 múskes. Uteinlik wurde de bern net alle dagen heit en mem fan in tal prachtige 

 pykjes. 
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Lessuggestie 6: Ei proefjes 
Materialen:  A.  Windei: www.proefjes.nl/proefje/109 

 B. Eitje knijpen: www.proefjes.nl/proefje/121

 C. Vallende eieren: www.proefjes.nl/proefje/122

 D. Zwemmend ei: www.proefjes.nl/proefje/118

 E. Eitje blazen: www.proefjes.nl/proefje/110

 F. Gekookt of rauw? www.proefjes.nl/proefje/107

 G.  Sterke eieren: www.proefjes.nl/proefje/108

 H. Staand ei: www.proefjes.nl/proefje/123 

Werkvorm:  klassikaal of per groepje van 3 kinderen.

Tijdsduur:  afhankelijk van de werkvorm. 5 tot 10 min per proefje

Uitvoering:  Er staan 8 proefjes met eieren op www.proefjes.nl (zie hierboven bij 

 Materialen). Bij elk proefje staat een link naar het werkblad, dat je uit kunt 

 printen voor de kinderen, en een link naar het antwoordblad.

 Op ieder werkblad is aangegeven: de benodigdheden, de benodigde tijd en de 

 uit te voeren stappen en er worden vragen gesteld. De antwoorden op de 

 vragen kunnen op het werkblad door de leerlingen worden ingevuld. 

 Het doel van deze proefjes is om biologische, natuurkundige en scheikundige 

 eigenschappen van eieren op een speelse manier te ontdekken.

 De proefjes kunnen op 2 manieren worden uitgevoerd. 

 1. Klassikaal

 De leerkracht demonstreert de proefjes voor de klas. Iedere leerling vult de

 werkbladen in. De kinderen hebben een potlood en een gum nodig. 

 De antwoorden en de uitleg kunnen direct worden besproken. Het tijdstip van 

 uitvoeren is flexibel. Er kan bijvoorbeeld iedere dag een proefje worden 

 gedemonstreerd. 

 2. Als proefjescircuit

 De leerlingen voeren in groepjes van drie leerlingen de 7 proefjes B t/m H 

 zelfstandig uit. De leerkracht geeft van te voren een uitleg over het proefjes- 

 circuit aan de hand van een demonstratie van het proefje van werkblad A. Dit

 proefjescircuit kan op één middag worden uitgevoerd. Maar kan ook over 

 meerdere dagen worden verdeeld.

Proefjescircuit
De kinderen worden ingedeeld in groepjes van drie en krijgen allemaal een kopie van de 

werkbladen. Met de werkbladen kunnen de leerlingen de proefjes zelfstandig uitvoeren. De 

kinderen hebben een potlood en een gum nodig. De materialen voor de proefjes worden 
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door de leerkracht van te voren klaargelegd op een tafel in de klas. Er zijn 7 proefjes, dus 

kunnen er 21 kinderen tegelijk aan de slag. Zijn er meer kinderen dan kunnen de proefjes 

dubbel neergelegd worden. De proefjes duren 5 tot 10 minuten. 

Als een groepje klaar is moeten ze eerst opruimen. Daarna moeten de gebruikte materialen 

worden teruggelegd en eventueel worden aangevuld. Pas daarna kunnen de leerlingen door-

schuiven naar een volgend proefje. Komen de leerlingen bij een nieuw proefje dan moeten ze 

eerst controleren of alle materialen aanwezig zijn. Zijn er kinderen sneller klaar dan kan ook 

lessuggestie 5: het maken van een geboortekaartje, in het circuit worden opgenomen.

Bij ieder proefje ligt op de tafel het antwoordblad met extra uitleg van het proefje. 

De antwoordbladen kun je downloaden op www.proefjes.nl  

De leerkracht geeft van te voren een uitleg over het proefjescircuit. Hierbij is van belang.

•  Controleer bij elke tafel eerst of alle dingen die je nodig hebt ook echt op tafel liggen. 

•  De stappen op het werkblad moet je stap voor stap volgen, beantwoord ook de vragen.

•  ‘Wat denk je dat er gebeurt?’ is een veel voorkomende vraag, deze vraag kun je nooit fout 

   beantwoorden. Het is belangrijk dat je bedenkt wat er zou kunnen gebeuren.

•  De antwoorden en extra uitleg liggen per proefje op de tafel, lees deze pas aan het einde

   van de proef!

•  Na elk proefje moet je alles weer opruimen en ervoor zorgen dat het gebruikte materiaal 

   weer wordt aangevuld. Het volgende groepje kan zo weer opnieuw beginnen.
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Taken van de broeddienst
De broeddienst vult iedere dag de broedkaart in (werkblad 2).
Kolom 1: De dag (niets invullen).

Kolom 2: Vul de datum in.

Kolom 3: Vul jullie namen in.

Kolom 4: Vul de temperatuur in en controleer of dit juist is.

Kolom 5: Vul de luchtvochtigheid in en controleer of dit juist is.

Kolom 6: Zet een kruisje als het keersysteem goed werkt.

Kolom 7: Vul het water bij en zet een kruisje als je klaar bent.

Kolom 8: Vul in of er bijzonderheden zijn.

LET OP Gaat er iets mis, waarschuw juf of meester.

Dag 5, 11 en 17: Schouwen
•   Op de 5e, 11e, 17e dag gaan we schouwen. Om te weten of alle eieren echt bevrucht zijn. 

    Zien we een rode spin of blijft het ei gewoon helder?

•   Haal een ei uit de broedmachine en ga in een donkere ruimte staan. Houd de schouwlamp 

    tegen het ei aan.

•   Zie je bloedvaten (een rode spin) dan is het een gezond ei.

•   Zie je geen bloedvaten, dan is een ei niet bevrucht. Je kunt het ei uit de broedmachine 

 halen. Noteer het nummer op het schema. 

•   Deze onbevruchte eieren kunnen voorzichtig kapot gemaakt worden om te zien wat er 

 in zit.

Dag 19 
•   Vraag juf of meester om hulp

•   Op dag 19 de luchtvochtigheid verhogen naar 65%. De temperatuur verlagen naar 37,4°C 

 en de ei-keer installatie uitzetten. 

•   Open het deksel en haal de eieren uit de broedmachine en leg ze in een eierdoos

•   Leg 2 lagen keukenpapier op de bodem van de broedmachine.

•   Gebruik de plantenspuit en spuit het keukenpapier en de eieren nat.
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Dag 21, 22 en 23
•   Zodra de eieren zijn aangepikt, de temperatuur verlagen naar 37 °C om hittestress 

 te voorkomen.

•   Na het eerste aanpikken kan het nog wel 36 uur duren voordat het kuikentje uit het 

 ei komt.

•   Zorg dat de broedmachine zo weinig mogelijk wordt geopend, omdat het vochtgehalte 

 in de machine dan teveel daalt. Mocht de luchtvochtigheid toch te laag worden dan met 

 lauwwarm water de eieren en het keukenpapier nog een beetje nat spuiten.

•   Na de geboorte blijven de kuikens nog minstens 12 tot 24 uur in de machine tot ze 

 droog zijn. De kuikens hebben geen voer of water nodig zolang ze in de broedmachine 

 zitten.

•   Verwijder de eierschalen van de uitgekomen kuikens, zodat er ruimte is voor de kuikens.

•   Verwijder de niet uitgekomen eieren na 2 dagen van uitkomst van het 1e kuiken. 

•   Na 12 tot 24 uur worden de kuikens verplaatst naar de kuikenbak.

•   Helaas gebeurt het wel eens dat een enkeling wel het ei aanpikt, maar niet genoeg kracht 

 heeft om er uit te kruipen. De verleiding is dan groot om het een handje te helpen door 

 het voorzichtig uit te doppen. Doe dat niet! De ervaring leert dat de ‘geholpen’ kuikens 

 zwakke broeders zijn. Het is beter om de natuur zijn gang te laten gaan en deze 

 natuurlijke selectie te beschouwen als iets wat onderdeel is van het broedproces.
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Taken van de kuikendienst
De kuikendienst vult iedere dag de kuikenkaart in
Kolom 1: Dag (niets invullen)

Kolom 2: Vul de datum in.

Kolom 3: Vul jullie namen in.

Kolom 4: hok en waterbak schoonmaken en waterbak bijvullen (zet een kruisje als je klaar bent)

Kolom 5: voerbak bijvullen (zet een kruisje als je klaar bent).

Kolom 6: meet het gewicht van een kuiken op een weegschaal en schrijf het op in gram.

Kolom 7: zie je dons of veren.

Kolom 8: schrijf de bijzonderheden op (zoals: zit de tand nog wel of niet meer op de snavel, gaan 

de kippen al op stok, slapen ze samen of apart, beginnen ze al te ‘vechten’).

Verzorging kuikens:
•   Een pasgeboren kuiken moet nog veel leren en daarom mag je de kuikens best een 

 handje helpen, bijvoorbeeld door de kuikens te leren drinken; tik met je vingers even 

 in het bakje als een soort pikbeweging, of houd ze met hun snavel even in de drinkbak.

•   Maak iedere dag het waterbakje schoon en doe er vers water in.

•   Geef de kuikens dagelijks voldoende kuikenmeel. Hoe ouder ze worden des te meer 

 ze eten. (Ga uit van ca 2,5 kg in 2 weken voor 10 kuikens). Kuikens voeren met kuike-

 opfokmeel I, volledig opfokvoer voor leghennen, fokhennen en krielkippen van 0-8 weken.

•   Kuikenmest kan spoedig gaan stinken. Zorg dat het kuikenverblijf iedere dag verschoond 

 wordt. Je kunt oude handdoeken gebruiken met kranten eronder. De oude handdoeken 

 kunnen gewassen worden. Een rubberen matje kan ook, dit kan schoon gemaakt worden 

 met zeepsop. Goed afspoelen zodat er geen zeepresten achterblijven. Met een stofzuiger 

 kunnen alle resten uit het kuikenverblijf worden verwijderd.

•   Zet een kuiken iedere dag op de weegschaal en meet het gewicht.
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Opdracht 1 - Hoe ziet een ei eruit?
Bekijk de doorsnede van een ei. Vul in ieder hokje het juiste woord in.

Kies uit: kiem, eidooier, eiwit, hagelsnoeren (=draden), luchtkamer, schaal, vlies

Vul het juiste woord in:

Dit wordt ook wel eigeel genoemd = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dit is een belangrijke voedingsstof voor de mens, Het ei bestaat het grootste gedeelte uit = . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dit is een wit kringetje bovenop de dooier. Het vruchtbeginsel van een kuiken = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deze twee draden zorgen ervoor dat de dooier blijft zitten = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dit zit om het eiwit heen = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kleine ruimte waar lucht in zit = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dit bestaat voor een groot deel uit kalk = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Opdracht 2 - Even rekenen. Hoeveel eieren eet jij?
Hoeveel eieren eet jij per week? . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hoeveel eieren eet jij per jaar? (een jaar heeft 52 weken) . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hoeveel gram eieren eet jij per jaar? (Een ei weegt gemiddeld 60 gram) . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hoeveel kilo eieren eet jij per jaar? (1 kilo is 1000 gram) . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nederlanders eten 181 eieren per jaar. Hoeveel kilogram is dat? . . . . . . . . . . . . . . . . .

Eieren zitten in allerlei producten. Je eet dus, zonder dat je het in de gaten hebt, veel meer eieren. 

Geef aan of in deze producten eieren zitten ja of nee

Cake   ja/nee  Brinta  ja/nee  

Pindakaas ja/nee  Mayonaise  ja/nee

Beschuit  ja/nee   Macaroni ja/nee 
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Zet de ontwikkeling van een kippenei in de juiste volgorde.

      1e dag          -         5e dag         -         10e dag         -         14e dag         -         21e dag

Teken een kuiken en geef aan waar de poten, dons, ogen, snavel en klauwen zitten.

Teken een kip en geef aan waar de staartveren, poten, vleugelveren, kam, nagels en snavel zit-

ten. En zoek daarbij de juiste tekst. 

•  Hiermee pikken de kippen op de grond en naar elkaar. Ook goed te gebruiken voor het 

   onderhoud van het verenpak.

•  Bij hanen is deze een stuk groter dan bij hennen.

•  Werken niet zo goed als die van de meeste andere vogels. Maar kippen kunnen ze wel gebruiken   

   om te fladderen.

•  Zeer scherp. Ze komen goed van pas wanneer de kip in de grond graaft,  op zoek naar voedsel.

•  Deze hebben een schubachtige vel.

•  Meestal worden ze ieder jaar, in de herfst vervangen. De kip is dan in de rui.



Kuikens in de klas |  26 |

De kip is een echte scharrelaar. Zij scharrelt van nature
zelf haar kostje bij elkaar en rolt graag door het zand 
om haar verenkleed schoon te houden. Zij legt haar ei 
bij voorkeur in een nest en ’s nachts gaat zij het liefst 
met andere kippen op stok. 

In de bio-industrie gaat het heel anders. Nog voordat een kuiken uit het ei kruipt 
staat al vast waar het later voor gebruikt zal worden. Want kippen in de bio-industrie 
worden speciaal gefokt om eieren te leggen of om snel te groeien en dus veel vlees 
te leveren.

Vleeskuikens 
De ‘kip’ in de winkel is in werkelijkheid een kuiken dat niet eens 

volwassen is geworden. In zes weken tijd worden de jonge kuikentjes 

vetgemest totdat ze ongeveer 2 kilo wegen. Van nature doen kuikens er 

twee maal zo lang over om zo zwaar te worden! Dat kuikens gedwon-

gen worden zo snel te groeien is erg ongezond. De spieren (die het 

vlees leveren) groeien namelijk veel sneller dan de botten en daardoor 

zakken veel kuikens door hun poten, of hebben ze altijd pijn aan de 

poten. Sommige dieren vallen zelfs letterlijk dood neer. Hun hart kan de 

snelle groei niet bijhouden.

Vleeskuikens leven meestal in een grote stal, waarin soms wel 50.000 

dieren leven. In het begin hebben ze veel ruimte, maar al snel groeit de 

stal helemaal vol: de dieren kunnen geen kant meer op en zitten de hele 

dag in hun eigen uitwerpselen. In zo’n stal stinkt het dan ook vreselijk. 

Na 6 weken komt de vangploeg. In één nacht vangen een paar man tien-

duizenden dieren en stoppen hen in kratten. Zo worden ze afgevoerd 

naar het slachthuis. De stal wordt daarna schoongemaakt en opnieuw 

gevuld met jonge kuikentjes ....

Al die slachtkuikens komen natuurlijk ook ergens vandaan. In speciale ‘vermeerderingsbedrijven’ leven de 

kippen die de eieren leggen waaruit de slachtkuikens komen. Ook deze kippen zijn speciaal gefokt om 

snel te groeien. Om echter te voorkomen dat ze te dik worden, of zelfs dood groeien, krijgen ze te weinig 

te eten. Deze dieren hebben elke dag honger.

Een vleeskuiken is zo zwaar dat de 
poten vaak het gewicht niet kunnen 
dragen.

Met tienduizenden zitten de vleeskippen
bij elkaar in de stal. Ze hebben amper
ruimte om te bewegen.



Kuikens in de klas |  27 |

Legkippen 

Legkippen mogen langer blijven leven dan vleeskuikens, want zij 

zijn speciaal gefokt om zo veel mogelijk eieren te leggen: per kip 

meer dan 300 per jaar. Iets minder dan de helft van de 30 miljoen 

legkippen in Nederland zit in een legbatterij. Zij zitten in krappe, 

metalen kooien waarin de dieren zich nauwelijks natuurlijk kun-

nen gedragen. Ze kunnen niet met hun vleugels fladderen en geen 

nest bouwen om hun ei in te leggen. De eieren komen in plaats 

daarvan op het gaas van de kooi en rollen via een lopende band 

weg. De meeste kippen, die niet in een kooi zitten, leven in een 

scharrelstal. Hier kunnen ze vrij door de stal bewegen, met hun 

vleugels fladderen en hun ei in een ‘nest’ leggen. Dit is een hele 

verbetering, ook al mogen de dieren nooit naar buiten en zitten ze dicht op elkaar in de stal.

Het kan anders! 
Bij de biologische boer kunnen alle kippen vrij door de 

stal bewegen en als ze willen kunnen ze naar buiten. 

Vleeskuikens blijven langer leven en groeien langzaam. 

Legkippen zitten niet opgesloten in kooien en mogen 

hun snavel houden. Vlees en eieren van deze kippen 

herken je aan het EKO-keur! 

Wat vind jij van snavelkappen? 
Kippen die dicht op elkaar leven vallen elkaar soms aan en pikken elkaar soms. Door het afkap-

pen van de snavel wordt geprobeerd dit tegen te gaan. Snavelkappen geeft veel stress. Het werkt 

wel omdat het voor de kippen pijnlijk wordt om te pikken, terwijl pikken juist zo belangrijk is 

voor kippen. De kippen meer ruimte geven is een vriendelijkere manier om hun agressie te laten 

afnemen, maar dit is wel duurder. 

                               Ik vind snavelkappen: 

Dit informatieblad is te vinden op www.bio-industrie-op-school.nl
Dit is een website van Compassion in World Farming, de internationale 
organisatie die opkomt voor landbouwdieren, waar ook ter wereld.
Op www.bio-industrie-op-school.nl vind je nog meer informatiebladen, 
bijvoorbeeld over koeien, kalfjes en varkens. Er zijn ook films en foto’s die 
je mag gebruiken voor je werkstuk, spreekbeurt of les over het leven van 
landbouwdieren.
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STAPPENPLAN PROJECT KUIKENS IN DE KLAS

In het stappenplan worden de handelingen beschreven die moeten worden uitgevoerd om het project 

kuikens in de klas zo succesvol mogelijk te laten verlopen. Volg de instructie van het stappenplan nauw-

keurig op.

Stap 1: Bewaren van de eieren
Zolang de kippeneieren nog niet in de broedmachine liggen, kunt u ze bewaren in een eierdoos in een 

frisse ruimte (geen koelkast). Temperatuur tussen de 14 en 18 °C en een vochtigheid van ca 60% is ideaal. 

Keer de eieren dagelijks om. De kippeneieren kunnen op deze manier enkele dagen bewaard worden 

zonder dat het nadelige gevolgen heeft. Het is beter de eieren zo te bewaren totdat de machine goed 

ingesteld staat, dan de eieren te vroeg in de machine te leggen.

Stap 2: Voorbereiding
Zorg ervoor dat u een geschikte locatie heeft voor de broedmachine. De ruimte moet voldoen aan de 

volgende eisen:

•   een tochtvrije ruimte met stabiele temperatuur maar voldoende ventilatie

•   een ruimte tussen de 18 en 28 °C is ideaal

•   ook ’s nachts moet de temperatuur niet te veel dalen

•   de machine moet niet in de vensterbank staan met direct zonlicht

•   de machine moet op een trillingsvrije plaats staan, liefst op tafelhoogte

•   houdt er rekening mee dat de ventilator van de machine geluid maakt en dat tijdens het omkeren 

 van de eieren er ieder uur een deuntje wordt gespeeld. Als de broedmachine in het lokaal

  staat kan dit de kinderen afleiden. 

Stap 3: Controle onderdelen broedmachine
•   Haal de broedmachine uit de verpakking en bewaar alle verpakkingsmaterialen.

•   Controleer of de broedmachine compleet is. De volgende onderdelen moeten aanwezig zijn:

 •  Broedmachine met deksel

 •  Eilade

 •  10 verdeellatjes

 •  Netsnoer 220 V ac
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Onderdelen broedmachine
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Stap 4: Broedmachine in gebruik nemen
•   Vul het waterreservoir (rechts grijs ovale kap) met gedemineraliseerd water. Een polystyreen 

 balletje stijgt en sluit de invulopening af. Wacht twee minuten en vul het reservoir opnieuw bij. 

 Het water verdeelt zich over twee waterbakjes.

•   Zorg ervoor geen water te morsen op het op het elektrische gedeelte om schade te voorkomen. 

 Sluit het reservoir met het grijze rubberen kapje.

•   Sluit het netsnoer aan. De ventilatoren starten en de display toont temperatuur en vochtigheid. 

 Indien het deksel niet op de machine zit, functioneert het apparaat niet.

•   Laat de machine ten minste 1 uur werken. Hierna kunt u  de juiste temperatuur en luchtvochtig-

 heid instellen.

 

Stap 5: Temperatuur instellen
Correcte temperaturen zijn essentieel voor goede resultaten. Kleine temperatuurverschillen kunnen de 

uitkomstresultaten sterk beïnvloeden.

•   De machine moet worden ingesteld op de aanbevolen temperatuur voor kippeneieren van 

 37,6 °C.

•   Om de temperatuur te wijzigen: druk op de ‘SET’ knop terwijl je met de ‘TEMP +’ of de ‘TEMP-‘ 

 knop de gewenste temperatuur instelt. 

•   Let op: wanneer je de SET knop langer indrukt dan 5 sec, verschijnt het programma om 

 alarmtemperaturen te wijzigen of in te stellen.

•   Indien de temperatuurregeling (heating) in werking is, brandt of knippert er een rood lampje.

Stap 6: Luchtvochtigheid instellen
Een correcte luchtvochtigheid is essentieel voor de uitkomstresultaten.

•   De machine moet worden ingesteld op de aanbevolen luchtvochtigheid voor kippeneieren 

 van 45%

•   Om de luchtvochtigheid te wijzigen: druk op de ‘SET’ knop en kies met ‘HUM+’ of ’HUM-‘ 

 knop de juiste waarde.

•   Het openen van de machine of temperatuurswisselingen in de omgeving zijn van invloed op de 

 luchtvochtigheid.

•   Het toegevoegde water, in combinatie met de luchtsnelheid over de eieren beïnvloeden de 

 luchtvochtigheid 

•   Indien de vochtigheidsregeling (humidifidation) in werking is, brandt er een geelgekleurd lampje.

•   Indien er een groen ledlampje (water empty) gaat branden en er een ander muziekje klinkt 

 dan bij het keren, is het waterreservoir leeg. Het moet dan zo snel mogelijk worden bijgevuld.
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Stap 7: Plaatsen van de eieren in de machine
Voordat de eieren in de machine geplaatst mogen worden, moet de machine minstens een dag hebben 

gedraaid. De temperatuur en de luchtvochtigheid moeten stabiele waarde hebben.

•   Leg de verdeellatten in de machine.

•   Geef de eieren een cijfer 1 t/m 10.

•   Leg de eieren zijwaarts in de machine, tussen de verdeellatten;

•   De eieren mogen niet vastgeklemd zitten tussen de verdeellatten;

•   Doe het deksel op de machine.

•   Controleer of alle eieren keren en of de bodemplaat goed werkt. Testen doe je door 5 sec. op de 

 ‘TURNING’ knop te drukken.

Stap 8: Keren van de eieren
In deze broedmachine worden de eieren elk uur gekeerd (in de natuur doet de kip dit met haar snavel). 

Om het keersysteem aan te zetten, druk je op de ‘SET’ knop en tegelijk op de ‘TURN’ knop. Het groene 

lampje ‘TURNING ON’ zal dan gaan branden.

Stap 9: Dagelijkse controles 
Controleer dagelijks of het keersysteem nog in werking is, de juiste temperatuur en luchtvochtigheid zijn 

ingesteld en of er voldoende water in het reservoir zit. (Deze controle wordt uitgevoerd door de broed-

dienst).

Stap 10: Schouwen van de eieren
De eieren schouwen betekent dat je kijkt of er leven in het ei zit.

•   Haal het ei uit de broedmachine en ga in een donkere ruimte staan. Houd de schouwlamp tegen 

 het ei aan.

•   Schouw de eieren op de 5e, 11e en 17e dag

•   Verwijder de onbevruchte eieren. Als er bloedvaten te zien zijn dan is het een gezond ei. 

 Een onbevrucht ei herken je aan een ringvormige ophoping van bacteriën.

Stap 11: Uit te voeren handelingen twee dagen voor de verwachte uitkomst 
van de eieren

•   Schakel het keersysteem 2 dagen voor de verwachte uitkomst uit. Je drukt op de ‘SET’ knop 

 en tegelijk op de ‘TURN’ knop. Het lampje ‘TURNING ON’ dooft.

•   Verwijder de verdeellatjes.

•   Leg 2 lagen keukenpapier onderin de bak. Spuit het keukenpapier en de eieren met een 

 plantenspuit nat met lauwwarm water.

•   Verlaag de temperatuur naar 37,4 °C.

•   Verhoog het vochtpercentage naar 65%. Deze luchtvochtigheid is nodig om te voorkomen dat 

 eimembranen uitdrogen, de schaal weker te maken en de CO2 te verhogen.

•   Denk erom dat het waterreservoir veel sneller leeg raakt met deze hogere luchtvochtigheid.
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Stap 12: Geboorte
Na het eerste aanpikken kan het nog wel 36 uur duren voordat het kuikentjes uit het ei komt.

•   Verlaag de temperatuur naar 37 °C om hittestress te voorkomen.

•   Zorg dat de broedmachine zo weinig mogelijk wordt geopend, omdat het vochtgehalte in de 

 machine dan teveel daalt. Mocht de luchtvochtigheid toch te laag worden dan kunt u met 

 lauwwarm water de eieren en het keukenpapier nog een beetje nat spuiten.

•   Na de geboorte blijven de kuikens nog minstens 12 tot 24 uur in de machine tot ze droog zijn. 

 De kuikens hebben geen voer of water nodig zolang ze in de broedmachine zitten.

•   Verwijder de eierschalen van de uitgekomen kuikens, zodat er ruimte is voor de kuikens.

•   Verwijder de niet uitgekomen eieren na 2 dagen van uitkomst van het 1e kuiken. 

•   Na 12 tot 24 uur worden de kuikens verplaatst naar de kuikenbak.

Helaas gebeurt het wel eens dat een enkeling wel het ei aanpikt, maar niet genoeg kracht heeft om er 

uit te kruipen. De verleiding is dan groot om het een handje te helpen door het voorzichtig uit te dop-

pen. Doe dat niet! De ervaring leert dat de ‘geholpen’ kuikens zwakke broeders zijn. Het is beter om de 

natuur zijn gang te laten gaan en deze natuurlijke selectie te beschouwen als iets wat onderdeel is van het 

broedproces.

Stap 13: Reinigen van de broedmachine
Nadat de kuikens en de eieren uit de broedmachine zijn verwijderd, kan de broedmachine gereinigd 

worden.

•   Verwijder het snoer uit het stopcontact voor de reiniging van de broedmachine

•   Zorg ervoor dat alle elektrische onderdelen droog blijven! De elektrische onderdelen zitten 

 in hoofdonderdeel 1 (main body 1).

•   Gebruik nooit water met een temperatuur hoger dan 50 °C.

•   Gebruik geen vaatwasmachine.

•   Gebruik afwasmiddel, geen benzine, thinner of andere schoonmaakmiddelen.

•   Verwijder het bekijk venster (view window).

•   Verwijder het eirekje, reinig en ontsmet het ei rekje en de verdeellatjes. 

•   Ontgrendel de drie sluitingen (1 vooraan, 2 achteraan) en haal het hoofdonderdeel 1 en 2 

 van elkaar;

•   Haal het ei draaiblad (egg turning plate) uit de machine en reinig en ontsmet deze, droog het af en 

 laat het goed nadrogen.

•   Verwijder alle water uit de waterbakjes en reinig hoofdonderdeel 2. Zorg dat er geen vuilresten 

 achterblijven, droog het onderdeel.

•   Reinig met de stofzuiger en/of zachte borstel alle mogelijke ventilatiekanalen, ventilatoren, 

 printplaten. Laat alle onderdelen goed drogen.

•   De buitenzijde van de machine kan gereinigd worden met een zachte katoenen doek of licht 

 bevochtigd zeemleer. Zorg ervoor dat er geen water de machine inloopt.
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Stap 14: Het kuikenverblijf klaarzetten
•   Gebruik voor het kuikenverblijf een doos met een minimale afmeting van 50 x 80 x 40 cm

•   Zoek een goede en veilige plek voor het kuikenverblijf, liefst niet op de grond en naast een deur 

 i.v.m. tocht.

•   Zorg dat ruim voor de komst van de kuikens het verblijf gereed is.

•   Als bodembedekking zijn aan te raden oude handdoeken of rubberen matjes. Houtrot of zaagsel 

 is af te raden omdat de kuikens dit proberen te eten en verstopt raken. Ook krantenpapier of 

 andere papiersoorten worden afgeraden omdat het te glad is en de kuikens dan uitglijden en 

 spreidpoten kunnen krijgen.

•   Zorg dat de ondergrond een temperatuur heeft van 29 – 32 graden.

•   Zet het waterbakje met reservoir in het verblijf.

•   Zet het voerbakje in het verblijf.

Stap 15: Warmhoudplaat gereed maken
De warmhoudplaat ‘comfort’ bestaat uit 4 draadstangetjes en 8 moertjes.

Gebruiksaanwijzing warmteplaat

1. Haal de warmteplaat, de 4 draadstangetjes en de 8 moertjes uit de verpakking. (Bewaar 

 de verpakking);

2. In de warmteplaat zitten langs de randen 4 gaten. Hierin worden de draadstangetjes bevestigd.

3. Aan 1 zijde van de draadstangetjes zit een zwart dopje. Dit is de onderkant.

4. Draai op ieder draadstangetje een moer vanaf de bovenzijde.

5. Bij alle stangetjes moeten de moeren op dezelfde hoogte zitten.

6. De ingestelde hoogte is afhankelijk van het soort kuiken. De ingestelde hoogte is ongeveer gelijk 

 aan de rughoogte van de kuikens in staande positie. Dit is minimaal 3 cm.

7. Doe het stangetje door het gat vanaf de onderzijde (=grijs) van de warmteplaat. Doe dit met 

 alle vier stangetjes.

8. Draai op iedere stangetje een moer vanaf de bovenzijde.

9. Draai deze moeren goed vast met gereedschap.

10. Zet de warmteplaat in het kuikenverblijf en doe de stekker in het stopcontact. Zorg er voor dat  

 de elektriciteitsdraad niet door de kuikens aangeraakt kan worden. 

11. Zet de regelaar op stand 7 (maximum). Na ongeveer een half uur is de plaat voldoende warm.

12. Bouw in de loop van de week de temperatuur langzaam af met de regelaar.

13. Om te beoordelen of de kuikens de juiste temperatuur hebben is het belangrijk de kuikens te 

 observeren. Zitten de kuikens in een kluitje op elkaar, zijn ze onrustig en piepen ze, dan zijn ze 

 te koud. Bevinden ze zich steeds naast de warmhoudplaat dan is het daar te warm.   

 Scharrelen de kuikens rustig onder en naast de warmhoudplaat, zijn ze rustig en piepen ze niet, 

 dan is het de juiste temperatuur. Gebruik geen thermometer hiervoor.
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14. Iedere week moet de hoogte van de warmhoudplaat aangepast worden aan de rughoogte van 

 de kuikens. 

Belangrijk
•   Stel de pootjes nooit lager af dan 3 cm boven de bodem.

•   Leg de warmteplaat nooit plat op de bodem zonder pootjes

•   Gebruik de warmteplaat nooit zonder pootjes

•   Gebruik de warmteplaat nooit met de onderzijde naar boven

•   Gebruik de warmteplaat in een droge omgeving

•   Indien het netsnoer beschadigd is, mag het apparaat niet meer gebruikt worden.

Stap 16: Verzorging kuikens
•   Een pasgeboren kuiken moet nog veel leren en daarom mag je de kuikens best een handje helpen, 

 bijvoorbeeld door de kuikens te leren drinken; tik met je vingers even in het bakje als een 

 soort pikbeweging, of houd ze met hun snavel even in de drinkbak

•   Vul dagelijks het waterbakje met vers water.

•   Geef de kuikens dagelijks voldoende kuikenmeel. Hoe ouder ze worden des te meer ze eten. 

 (Ga uit van ca 2,5 kg in 2 weken voor 10 kuikens). Kuikens voeren met kuikenopfokmeel I, 

 volledig opfokvoer voor leghennen, fokhennen en krielkippen van 0-8 weken.

•   Kuikenmest kan spoedig gaan stinken. Zorg dat het kuikenverblijf iedere dag verschoond wordt. 

•   Haal de kuikens uit het kuikenverblijf en doe ze bijvoorbeeld in een doos

•   Schakel de warmteplaat uit. Haal de warmteplaat uit het kuikenverblijf. (wees voorzichtig de 

 warmteplaat kan warm zijn)

•   Haal het rubberen matje uit de doos en maak deze schoon met zeepsop. Goed afspoelen zodat er 

 geen zeepresten achterblijven. 

•   Verwijder de overige resten met een stofzuiger uit het kuikenverblijf.

•   Leg daarna de rubberen ondergrond op de vloer.

•   Plaats de warmhoudplaat weer terug en schakel deze in op de juiste temperatuur

•   Zet de kuikens weer terug net als het voer- en drinkbakje 
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Technische problemen en oplossingen tijdens het broedproces

Probleem Te controleren delen Oplossing

Geen spanning op de machine. Controleer de netspanning op het 

stopcontact.

Controleer of het netsnoer goed 

is ingeplugd.

Controleer de zekering op het 

net

Probeer een ander stopcontact. 

Vervang de zekering.

De temperatuur bereikt niet de 

gewenste waarde.

Controleer de ingestelde waarde.

Controleer de temperatuur van 

de omgeving.

Controleer of de ventilatoren 

werken. 

Druk op de ‘SET’ knop. De inge-

stelde waarde knippert te vroeg. 

Stel bij. Reinig met een zachte 

borstel/stofzuig de ventilatoren.

De vochtigheid bereikt niet de 

gewenste waarde.

Controleer of er nog water in het 

reservoir aanwezig is. 

Controleer de ingestelde waarde. 

Controleer of het deksel goed 

gesloten is.

Vul het water bij als dat nodig is.

Stel de vochtigheid goed in. 

Sluit het deksel goed. De mag-

neetsluiting zit aan de onderzijde.

De machine maakt abnormaal 

veel lawaai.

Controleer of er vreemde 

voorwerpen op of in de machine 

liggen.

Controleer of de plaat of de ma-

chine horizontaal staat.

Verwijder de voorwerpen. 

Zet de machine horizontaal.

De ei-kering werkt niet. Controleer of het lampje 

‘TURNING ON’ aan staat.

Controleer of vreemde voor-

werpen het keren belemmeren.

Schakel het keersysteem in (SET 

+ TURNING tegelijk indrukken).

Reinig lade en tandwieltjes onder 

de eilade.
Condensatie onder de kast. Controleer of de machine niet te 

koud staat.

Stel de juiste temperatuur van de 

omgeving in.


