
 

Keuringsdienst van waarde 
in de klas 
Goudvis 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Voor een euro koop je bij de dierenwinkel 
een goudvis. Maar voordat de goudvis bij 
jou in het aquarium zwemt, krijg hij heel 
wat te verduren. Een kijkje in het leven 
van de goudvis, van de kwekerij in Israël  
tot het tuincentrum om de hoek. 
 
Vakgebied 
- Biologie 
- Economie 
 
Kernbegrippen 
Zuurstof, Koudbloedig, Dierenwelzijn, 
Importeren, Bedrijfskosten, 
Verkoopwaarde, Logistiek 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de kerndoelen 
voor de basisvorming: 
- 30: het milieu 
- 31: processen in de gezondheid 
- 42: inzicht in de eigen omgeving 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
Keuringsdienst van waarde in de klas. Op 
de website van Schooltv vind je nog meer 
afleveringen over dit thema, zoals 
Angorawol. 
 
Antwoorden 
1 B 2 (2) – (5) – (4) – (1) – (3) 3a 
koudbloedige b 48 uur c antibiotica 4 
Goudvissen zijn niet zo aaibaar als 
honden of katten. Ze zijn makkelijk 
vervangbaar omdat ze in grote 
hoeveelheden en voor weinig geld te 
krijgen zijn. 5a De goudvissenkweker, de 
luchtvaartmaatschappij, de 
siervishandelaar in Nederland, 
tuincentrum/dierenwinkel. b Betere 
omstandigheden drijven de prijs op c 
Eigen antwoord.  
 
 
 
 

Kijkvragen 
1 Waar komen de goudvissen die in de 
aflevering worden gevolgd vandaan? 
A Turkije 
B Israel  
C Syrië 
 
2 Goudvissen maken een lange reis naar de 
vissenkom in je vensterbank. Zet de 
stappen in de juiste volgorde.  
(1) Distributiecentrum in Lelystad 
(2) Kwekerij in Israël 
(3) Dierenwinkel of tuincentrum  
(4) Controle Voedsel- en warenautoriteit 
(5) Vliegtuig naar Nederland 
 
3 Streep door wat niet van toepassing is: 
a Goudvissen zijn koudbloedige/ 
warmbloedige dieren. 
b Goudvissen kunnen maximaal 24/48 uur 
overleven in een afgesloten zak met water. 
c Om te voorkomen dat goudvissen met 
wondjes elkaar besmetten worden er 
antibiotica/kalmeringsmiddelen aan het 
water toegevoegd.  
 

 
 
Verdiepingsvragen 
4 “De reis naar Europa is een trauma voor 
een goudvis”, zegt de goudvissenkweker. 
Toch hoor je er bijna nooit iemand over. 
Waarom is er weinig aandacht voor het 
welzijn van goudvissen? 
 
5 Een goudvis in de winkel kost ongeveer 2 
euro. Voor de siervishandelaar uit Lelystad 
kost een goudvis ongeveer een 10 cent.  
a Wie maken er allemaal winst op de handel 
in goudvissen?  
b Waarom wordt er niets gedaan om de 
handel in goudvissen diervriendelijker te 
maken? 
c Op welke manier zou je de handel in 
goudvissen diervriendelijker 
kunnen maken?        © NTR 2015 

http://www.schooltv.nl/video/keuringsdienst-van-waarde-in-de-klas-goudvis/
http://schooltv.ntr.nl/video/keuringsdienst-van-waarde-in-de-klas-angorawol/

