
SPREEKBEURTPAKKET

  Alles over  

de kip en het ei



Hey hallo!
Dus jij wilt graag een spreekbeurt geven over Blije Kippen? Wat leuk!  

Dan gaan we je nu alle informatie geven die je nodig hebt.

Zo gaan we je vertellen over de natuurlijke leefomgeving van de kip en 

waarom onze stallen daarop lijken, de dagindeling van een kip, hoe je kunt 

herkennen welke kleur ei een kip gaat leggen en wat een kip allemaal eet om 

de meest lekkere eitjes te leggen. 

Oké, zit je er klaar voor? Daar gaan we! 
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Om te beginnen bij het begin… 

kippen zijn echte bosranddieren. 

Ze houden van het bos omdat er 

lekker veel bomen en struiken zijn. 

Zo kunnen de kippen op de grond 

lekker scharrelen en op zoek gaan 

naar eten. Om de beste wormen 

en insecten te vinden, krabben 

ze met hun poten door het gras 

en het zand. Als ze dan genoeg 

gegeten hebben en zin hebben 

om te luieren, springen ze op een 

boomtak om daar vervolgens een 

dutje te doen. Hun ei leggen ze op 

de grond verscholen in de bosjes.. 

Kippen houden ervan om te slapen 

in een donkere en beschutte omge-

ving, een boom is daar dus super 

geschikt voor! 

eieren leggen

Scharrelen

Slapen

eten en slapen

drinken
en leggen

eten en drinken

scharrelen

Kippenstal
Blije Kip boeren doen er alles 
aan om hun kippen in hun 
natuurlijke leefomgeving te 
laten. Daarom is de volière, zo 
noemt de boer zijn kippenstal, 
zo ingericht dat de kip lekker 
zichzelf kan zijn. 

Bovenin kunnen de kippen op 
zitstokken lekker slapen net zoals 
in de boom, daarnaast kunnen 
ze op de bovenste verdieping ook 
wat eten. De etage daaronder 
kunnen de kippen water drinken 
en eieren leggen. De kippen 
houden ervan als de eieren op 
een beschutte en donkere plek 
gelegd kunnen worden, daarom 
heeft de boer een soort gordijntje 
opgehangen. Zo is het nesthokje 
lekker beschut en donker, 
net zoals de bladeren van een 
struik er ook voor zorgen dat 
de broedplek beschut en donker 
is. Op de onderste verdiepingen 
kunnen de kippen eten en 
rondscharrelen. De vloer is 
bedekt met strooisel, zodat de kip 
met haar poten kan rondkrabben.  
In het weiland gaat de kip maar 
al te graag op zoek naar extra 
wormen en andere insecten. 

Zo zie je hier... 
de natuurlijke leef-

omgeving van de kip en hier…

de stal van een Blije Kip boer. 

Zie jij de 
overeenkomsten? 
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CHILLEN 
Hierna is het wel belangrijk om ook even te chillen. Dat doet de kip door te gaan zonnebaden. De kip vindt het lekker om dan zijn vleugels helemaal uit te spreiden als een parasol om zo zoveel mogelijk zonnestralen op te vangen. Daarnaast vindt de kip het ook lekker om te stofbaden. De kip maakt dan een kuiltje in de grond en verspreidt zand en stof over haar verenkleed. Klinkt misschien raar, maar zo maakt de kip haar veren en huid schoon. Daarna schud ze zichzelf helemaal uit waardoor ze zich ontdoet van eventuele luizen en vlooien. 

GESELECtEERD VOER Wanneer de kip weer helemaal klaar is voor de dag, gaat ze eten. Alle Blije Kippen krijgen speciaal geselecteerd voer. Hierin zit bijvoorbeeld maïs, tarwe, gerst en soja. Het voer wordt aangevuld met verschillende extra voedingsstoffen, zoals vitaminen en mineralen, kalk voor sterkerebotten en eischaal en aminozuren. Dat laatste zijn een soort bouwstenen voor mooiere en gezondere veren. Naast het kippenvoer dat alle Blije Kippen krijgen, hebben ze ook de mogelijkheid om in de wei hun menu uit te breiden met onder meer gras, wormen en rupsjes! Mmmm! 

Dagindeling

Slapen
Kippen zijn hele slimme dieren. Zo 

slapen ze zittend op een stok, zonder 

er vanaf te vallen! De poten van de kip 

staan dan automatisch in grijpstand. Een 

kip valt niet van de stok omdat ze met de 

poten de stok heel goed vast houden. 

Kippen zijn van nature in hun slaap 

extra alert voor als er bijvoorbeeld een 

hongerig roofdier langskomt. Dit doen 

ze door met één hersenhelft tegelijk te 

slapen! Ze wisselen vanzelf van hersen-

helft zodat ze als ze wakker worden weer 

helemaal uitgerust zijn. Een eitje voor 

een kip! 

Poetsen
Om zichzelf goed schoon te maken 

gebruiken kippen het vet uit hun 

stuitklier. Een klier is een plek in het 

lichaam dat een bepaalde stof aanmaakt. 

De stuitklier van een kip zit verstopt 

tussen de veren boven aan de staart op 

hun rug. Bij het stuitje dus. Deze klier 

maakt vet aan. Een kip verspreidt met 

haar snavel het vet uit de stuitklier over 

haar veren. Dit zorgt ervoor dat de 

veren mooi glanzen, in goede conditie 

blijven en waterdicht zijn.  

Eieren leggen
Het eten van een kip heeft direct invloed op het ei. Een kip legt ongeveer elke 24 tot 26 uur een ei. In totaal komt dat neer op 250 tot 300 eieren per jaar. Een topsport dus! Het ei wordt meestal in de ochtend gelegd
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Hoe wordt een ei gemaakt?
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Nu je alles weet over het 

leven van de kip, gaan we 

verder naar het ei... 

Want… hoe maakt een kip eigenlijk een ei? Een kip heeft, 

net als een mens, longen, een blinde darm, een hart, een 

lever en bijvoorbeeld ook een eierstok. Kijk maar eens 

naar nummertje drie op de afbeelding. Hier zie je heel 

veel eicellen, een kip heeft er wel duizenden. De eicellen 

zijn het begin van de dooier, het gele gedeelte van een ei. 

Wanneer een eicel groot genoeg is geworden, gaat deze 

door een soort trechter waar de dooier 20 minuten blijft. 

Daarna gaat de dooier door naar de eileider (nummer 5) 

waar de kip het eiwit maakt. Het eiwit bestaat grotendeels 

uit water, bouwstoffen zoals proteïne en voedingsstoffen 

zoals mineralen. Zodra het eiwit gemaakt is, hoeft de 

kip alleen nog maar de schaal om het ei heen te maken. 

Dit duurt wel 21 uur! Hierna is het ei helemaal klaar om 

gelegd te worden! Dit is makkelijker gezegd dan gedaan. 

Het leggen van een ei kan namelijk ook nog eens twee uur 

in beslag nemen. 
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De kleur van het ei
Van de kip naar jouw bord

Denk jij dat bruine kippen, bruine eieren 

leggen? En dat witte kippen, witte eieren 

leggen? De meeste mensen denken dat, 

maar dat klopt niet altijd. Aan de oorlel-

len van een kip kun je zien welke kleur 

eieren ze legt. Kippen met rode oorlellen 

leggen bruine eieren en kippen met witte 

oorlellen leggen witte eieren. 

Nederlanders eten vaker bruine eieren dan 

witte eieren. Veel mensen denken dat een 

bruin ei beter is omdat het gezonder zou 

zijn en ook beter voor de kip. Een wit ei 

is dus een stuk minder populair, terwijl  

er helemaal geen verschil is tussen de 

twee! Het is zelfs zo dat witte eieren vaak 

van kippen komen die ouder worden en 

minder voer nodig hebben. 

Een paar Ei-Weetjes op een rij:
•  Jaarlijks worden er 10 miljard (10.000.000.000(!)) eieren in  Nederland gelegd. We zijn een echt ei-land, misschien nog wel meer dan een kaasland wat iedereen altijd zegt. •  Nederlanders eten gemiddeld  200 eieren per persoon per jaar.•  75% daarvan zijn hele eieren, dus  bijvoorbeeld een gebakken ei, gekookt ei of een omelet.•  25% is juist verwerkt in andere  producten zoals koekjes, mayonaise en spaghetti.

•  Jonge kippen leggen kleine eieren en oudere kippen leggen grote eieren

3. Opfok: De kuikens worden daarna groot-
gebracht in een speciaal opfokbedrijf.  
Hier leren ze waar ze moeten eten en  
drinken en ook hoe ze moeten springen en op 
stok gaan. Na 17 weken zijn het volwassen  
legkippen (de boer spreekt van leghennen).

4. Kippenboerderij: Vervolgens gaan de  
kippen naar de Blije Kip boer waar ze  
eieren gaan leggen.

5. De boer of boerin verzameld iedere dag de 
eieren die de kippen gelegd hebben.

6. Pakstation: De eieren worden in het pakstation 
met een machine gesorteerd op gewicht. 

7. Daarna worden ze in doosjes gedaan 
8. De eierdoosjes worden naar de supermarkt 

gebracht zodat jij kan genieten van een  
heerlijk vers Blije Kip ei!

Welke weg legt het eitje af voordat het bij het 

ontbijt in het eierdopje staat? We leggen het 

je uit!
1. Fokkerij: Een haan en een hen zorgen bij 

een fokkerij voor bevruchte eieren.

2. Broederij: Op de broederij worden de 

bevruchte eieren vervolgens uitgebroed in 

broedmachines. De eieren blijven 18 dagen 

in de broedmachines om ervoor te zorgen 

dat de kuikens goed kunnen groeien. Hier-

na worden de eieren in een uitkom-kast 

gelegd waar de kuikentjes binnen drie 

dagen de eierschaal zelf open pikken met 

hun snaveltjes. 

2

3

5

6

4

7

8
1

B l i j e  K I P  SPR E E KB E U RT PA KKE T   A l le s  ove r d e  k i p  en h e t e i  A l le s  ove r d e  k i p  en h e t e i

11
10



De versChillende stallen

SCHARREL
Scharreleieren komen van kippen die leven in scharrelstallen. In de stallen kunnen de kippen vrij rondlopen. Er ligt strooisel op de grond, zodat de kippen kunnen schar-relen. In de scharrelstal zijn nesthokjes aanwezig, waar de kip haar ei in kan leg-gen. Let op: scharrelkippen kunnen niet naar buiten, ook al denken veel mensen van wel.

Vrije uitloop
Vrije uitloop kippen kunnen gebruik 

maken van de scharrelstal, een overdekte 

buitenren èn hebben een vrije uitloop naar 

buiten. 
Overdag verblijven de kippen in de 

buitenlucht, zoveel en zolang als ze zelf 

maar willen. Als het gaat schemeren, gaan 

ze zelf weer naar binnen. Naast het voer 

dat de kippen in de stal krijgen, eten ze 

buiten gras, wormen en rupsjes.

Misschien heb je wel eens van scharrel-, 

vrije uitloop- en biologische eieren gehoord. 

Weet je ook wat de verschillen zijn?  

We zullen het even kort uitleggen.
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BIOLOGISCH
Biologische kippen hebben nog net iets 
meer ruimte dan vrije uitloop kippen. Ook deze kippen beschikken over een schar-
relstal, een overdekte buitenren en een 
vrije uitloop naar buiten. Daarnaast zijn biologische eieren afkomstig van kippen die biologisch voer eten. Dat betekent dat het voer op zo’n manier gemaakt wordt dat de impact voor de planeet minder groot is. Ook biologische kippen kunnen wanneer ze maar willen naar buiten om te stofba-den en te scharrelen.

EI-CODE
Door de unieke ei-code weet je precies  

bij welke boer je eitje gelegd is. 

Het eerste cijfer geeft aan of het een 

scharrelei (2), vrije uitloop ei (1) of een 

biologisch ei (0) is.

De letters geven aan in welk land het ei 

gelegd is. NL is Nederland

De cijfers staan voor de boerderij  

en in welke stal het ei gelegd is.

Als je op de website BlijeKip.nl  

de code van je Blije Kip ei  

invoert, kun je precies zien  

waar jouw ei vandaan komt.  

Probeer maar eens! 

Wisten jullie dat…

… alle Blije Kip eieren afkomstig zijn van vrije uitloop en biologische kippen.
….elk ei wordt voorzien van een unieke 
ei-code?!
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DE BLIJE KIP SCHOMMEL
Kippen hebben veel energie. Ze springen overal op en gaan graag op avontuur in het weiland! 
Blije Kip heeft een kippenschommel ontwikkeld die past bij het natuurlijke gedrag van de kip. De schommel hangt laag bij de grond, zodat de kip zo op de schommel kan springen. De kippen blijven zo volop in beweging en in topconditie om de lekkerste Blije Kip eieren te leggen.

Spelende kippen
Kippen pikken soms naar elkaar.  
Dat betekent niet dat ze ruzie hebben.  
Het pikken wordt van nature gedaan om andere kippen te onderzoeken en te  
herkennen. De kip gebruikt haar snavel soms ook om zichzelf te beschermen. 
Om er toch voor te zorgen dat de kippen elkaar niet te veel gaan pikken en elkaar per ongeluk pijn doen, zorgt een Blije Kip boer op verschillende manieren voor wat afleiding. Zo liggen er balen stro, boom-stammen, takken en speciale pikstenen in de ren. Blije Kippen hebben als extraatje speelgoed zoals de graantap en de  

kipschommel!

De Blije Kip graantap
Iedere Blije Kip boer heeft een graantap op de boerderij. 

Deze uitvinding zorgt ervoor dat de kip tegen de spiraal 

moet pikken, voordat er voer uit komt. Dit is leuk voor de 

kippen om te doen en stimuleert het natuurlijke gedrag, 

namelijk voer zoeken.

spiraal
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Zo! Dat was het, je weet nu alles over 

onze kippen en hoe hun leven eruit ziet. 

Nu is het jouw beurt om een mooie 

spreekbeurt te maken. Deel je deze ook 

met ons? Dat vinden wij in ieder geval 

heel leuk!

Dit is hoe het leven 

van een Blije Kip 

eruit ziet! 

B l i j e  K I P  SPR E E KB E U RT PA KKE T   A l le s  ove r d e  k i p  en h e t e i  A l le s  ove r d e  k i p  en h e t e i

19
18



Blije Kip eieren dragen met trots het 2- en 3-sterren Beter 
Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Dat betekent voor 
jou een extra zekerheid dat het met het welzijn van de kippen 
goed gesteld is. www.blijekip.nl  blijekip  @blije_kip_eieren

NOG EEN PAAR TIPS OM EEN 
SUPER SPREEKBEURT TE GEVEN:
1. Bereid je spreekbeurt goed voor. Door alles in dit spreekbeurtpakket te lezen en onze website te bekijken, word je een echte Blije Kip expert! Zo zul je je zekerder voelen wanneer je voor de klas staat en vragen moet beantwoorden.
2. Als je het spannend vindt om een spreekbeurt te geven, oefen dan van te voren voor je ouders, zusjes of broertjes. Zo heb je het verhaal al eens hardop gezegd waardoor je het beter kunt onthouden. Ook kunnen zij dan vertellen of er nog iets onduidelijk is.3. Vaak mag je tijdens een spreekbeurt een spiekbriefje gebruiken. Als jij dat van je leraar mag, schrijf dan alleen steekwoorden op. Dat is handig als je even niet meer weet waar je gebleven bent. Het is wel belangrijk dat je de klas in blijft kijken!

4. Neem iets mee om rond te geven in de klas. Zo zou je bijvoorbeeld een wit en een bruin ei mee kunnen nemen of de verschillende Blije Kip eierdoosjes. Laat dit wel pas aan het eind van je spreekbeurt rondgaan, anders leidt het misschien te veel af.
5. Als laatste: eindig je presentatie met een goede conclusie. Wat wil jij de klas echt meegeven? Dit kun je bijvoorbeeld doen door een quiz te houden waarin je de kennis van de klas test. Weten zij nog hoe je aan een kip kunt zien welke kleur ei zij legt?


