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Huisdieren 

Heb jij een huisdier? 
Een kat? Een hond?  
Of  een konijn? 
Of  ben je op zoek naar een leuk huisdier? 
Een huisdier is leuk en gezellig. 
 
In dit boek lees je meer over huisdieren. 
Je krijgt antwoord op vragen als: 
 Wanneer noem je een dier een huisdier? 
 Wat heeft het dier nodig? 
 Wat moet je weten over het dier? 
 Wat is honden– en kattentaal? 
 Hoe woont het dier? 



1. Wonen bij mensen 

Bij de boer 
Wat is een huisdier? 
Een huisdier woont bij mensen. 
Het dier is tam. 
De koe, het paard, het varken en het schaap 
zijn ook huisdieren. 
Ze wonen in de stal bij de boer. 
De boer zorgt goed voor zijn huisdieren. 
Ze geven hem melk, wol of  vlees. 
Thuis 
Maar er zijn meer huisdieren. 
Mensen zijn dol op dieren. 
Ze hebben graag een dier in de buurt. 
Ze wonen bij mensen in huis. 
Een hond, een kat, een konijn, een hamster, 
een witte muis, een vogel  of  een goudvis 
zijn allemaal huisdieren. 
Een huisdier vindt het alleen fijn als je goed 
voor hem of  haar zorgt. 

Wij zijn ook huisdieren. 



2. De hond 

 

Een hond is een trouw huisdier. 
Hij is blij als je binnen komt. 
Dat zie je aan zijn staart. 
Die gaat hard heen en weer. 
Een hond verzorgen kost veel tijd. 
De hond moet uit. 
Hij snuffelt graag rond. 
Hij doet een plas en een hoop. 
Ook komt hij graag honden tegen. 
Hij moet flink bewegen. 
Zeker wel drie keer per dag. 
Ook krijgt de hond eten. 
Hij eet brokken en vlees. 
En met een borstel kam je zijn haar. 
Hij is dol op aandacht. 
En je moet ook een beetje de honden- 
taal leren. 

Zo begrijp je je hond beter. 

Dit heb je nodig: 
1. Een halsband 

met een riem 
2. Een mand 
3. Een voerbak 

+water 
4. Een borstel  

11  

Niet weer, 
hè! 

Pak mijn bal nou! Wie is  
dat? 

Hondentaal 

Gaan we 
 uit? 

Ik ben bang.  Ik ben nieuwsgierig  Ik wil spelen.  
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3. De kat 

11  

Een kat is ook een leuk huisdier. 
Een kat laat zichzelf  uit. 
Hij hoeft niet aan de riem. 
Een kat is een beetje eigenwijs. 
Hij doet waar hij zin in heeft. 
Je kunt hem lekker aaien. 
Maar alleen als de kat zin heeft. 
Hij komt dan vanzelf  naar je toe. 
De kat krabt graag aan een paal. 
Een kattenbak is de wc van de kat. 
Er zitten korrels in de bak. 
Die bak moet je schoonmaken. 
De kat is dol op lekker voer. 
Het zit in een blikje of  een pak. 
Een kat komt altijd thuis om te eten. 
De kat jaagt buiten op vogels. 
Doe een bel om zijn nek. 
Zo zijn vogels veilig. 

Ik ben blij  

Hallo, ben je daar? 

Ik ben bang  Ik verdedig me  

Kattentaal 

Pas nu op 
voor mij! 

O, nee de hond 
van de buren. 
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Dit heb je nodig: 
1. Een voerbak + 

water 
2. Een kattenbak 
3. Een krabpaal 
4. Een mand  

Ik doe waar 
ik zin in heb. 



4. De goudvis 

44  

Een goudvis is een rustig huisdier. 
Hij maakt geen geluid. 
De vis zwemt rustig zijn rondjes. 
Het is een gemakkelijk dier. 
Een ruime glazen bak wordt zijn huis. 
Op de grond komen steentjes.  
Waterplanten maken het huis minder kaal. 
Een kom als huis is erg klein. 
Geef  de goudvis voer uit een potje. 
Pas op! Niet te veel. 
Anders gaat de vis dood. 
Vind je een insect? 
Daar houdt de goudvis ook van. 
Eén goudvis is zo alleen. 
Dus twee goudvissen is een goed idee. 
Haal één keer per week een deel van  
het oude water weg. 
Doe er dan weer vers water bij. 
Het water is niet te koud en niet te warm. 

 Ik heb zin 
in een mug. 

Dit heb je nodig: 
1. Een glazen bak 
2. Kleine steentjes 
3. Waterplanten 
4. Visvoer 

11  

33  

22  



Een konijn is een lief  huisdier. 
Het dier leeft in een groep. 
Twee konijnen zijn beter dan één konijn. 
Konijnen hebben ruimte nodig. 
Ze moeten kunnen bewegen. 
Je kunt kiezen voor een kooi in huis. 
Dan moet het konijn wel af  en toe los. 
Of  er is een hok buiten. 
Het mooist is een hok met een ren. 
In de ren kan het konijn vrij rondlopen. 
Het hok mag niet in de wind of  zon staan. 
In het hok komt stro of  hooi.  
Dat is lekker zacht.  
Ook knabbelt het konijn eraan. 
Het konijn eet hard voer en groenten. 
Een konijn in huis krijgt zaagsel 
in het hok. 
Konijnen leggen keutels in één hoek.  
Maak die hoek goed schoon. 

5. Het konijn 
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Dit heb je nodig: 
1. Konijnenvoer 
2. Water 
3. Hooi of 
4. Zaagsel 
5. Een kooi (binnen) 
6. Een buitenhok met 

 Ik ben blij dat 
je bij me bent. 

55  

44  

22  

11  

66  



6. De parkiet 

Houd je van vogels? 
Dan is een parkiet een leuk dier. 
Twee parkieten is beter dan één. 
Ze zijn niet graag alleen. 
Ze hebben een ruime, hoge kooi nodig. 
Er moeten meer zitstokken in zitten. 
Stop in de kooi wat speeltjes. 
Een parkiet kun je veel leren. 
Laat de parkiet ook los. 
Pas de eerste keer op. 
Doe de gordijnen dicht. 
Zo vliegt hij niet tegen het raam. 
Geef  elke dag vers water. 
Parkieten eten zaden, groenten en fruit. 
Maak één keer per week de kooi schoon. 
Op de bodem komt schoon zand. 
Parkieten kunnen veel herrie maken. 
Ze schetteren en kwetteren er op los. 
 

Dit heb je nodig: 
1. Een kooi 
2. Zand (bodem) 
3. Water 
4. Voer 
5. Speeltjes 
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 Herrie  
maken? 



7. De cavia 

Een cavia leeft ook in groepen. 
Twee cavia’s is dus gezellig. 
Een cavia’s verzorgen, is niet zo moeilijk. 
Zorg voor een goed hok. 
In het hok is een eigen plekje voor de cavia. 
Daar verstopt het dier zich. 
Op de grond ligt zaagsel. 
De cavia eet graag hooi, droogvoer,  
groenten en fruit. 
Cavia’s moeten de hele dag kunnen eten. 
Ze moeten kunnen knagen. 
Je kunt de cavia ook een hooibal geven. 
Dat is eten en gelijk speelgoed. 
Maak de kooi eens per week schoon. 
Zorg dat de cavia vers water heeft. 
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Dit heb je nodig: 
1. Een kooi 
2. Hooi 
3. Zaagsel 
4. Water 
5. Hooibal 
6. Voer 

 Waar is de 
hooibal ? 



8. De tamme rat 

Ratten zijn slim. 
Neem een rat als ze nog jong zijn. 
Zo wordt hij goed tam. 
Hij vindt het fijn om bij je te zijn. 
Neem er twee, want de rat leeft in groepen. 
Een rat is altijd druk in de weer. 
Zorg dat de rat kan klimmen. 
Geef  ook iets om te knagen. 
Takjes, een leeg doosje of  een wc- rolletje 
houden de rat bezig. 
Zet in de hoek een bakje. 
Doe daar steeds zijn keutels in. 
Na een tijdje gaat de rat het bakje zelf  als 
wc gebruiken. 
Ratten eten van alles:  
oud brood, aardappel, groente en eieren. 
In de dierenwinkel kun je rattenvoer kopen. 
 
 

Dit heb je 
nodig: 
1. Een kooi 
2. Water 
3. Snippers papier of 
4. Houtsnippers 
5. Voer 
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 Fijn om uit de 
kooi te zijn ? 



9. Filmpjes 

Huisdieren oppakken 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/oppakken-

van-huisdieren-hoe-kan-je-je-

Parkiet 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/hoe-

verzorg-je-een-parkiet-een-vogel-uit-
de-kromsnavel-familie/#q=parkiet 

De tamme rat 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/de-rat-een
-heel-schoon-beestje/#q=tamme%

Dieren in huis 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/

huisje-boompje-beestje-dieren
-in-huis/#q=cavia 
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https://schooltv.nl/video/hoe-verzorg-je-een-parkiet-een-vogel-uit-de-kromsnavel-familie/#q=parkiet
https://schooltv.nl/video/hoe-verzorg-je-een-parkiet-een-vogel-uit-de-kromsnavel-familie/#q=parkiet
https://schooltv.nl/video/hoe-verzorg-je-een-parkiet-een-vogel-uit-de-kromsnavel-familie/#q=parkiet
https://schooltv.nl/video/de-rat-een-heel-schoon-beestje/#q=tamme%20rat
https://schooltv.nl/video/de-rat-een-heel-schoon-beestje/#q=tamme%20rat
https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-dieren-in-huis/#q=cavia
https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-dieren-in-huis/#q=cavia
https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-dieren-in-huis/#q=cavia






Bronnen 

http://www.licg.nl/7z/dieren.html 

https://www.huisdierinfo.be/ben-je-echt-klaar-voor-een-huisdier  



Colofon en voorwaarden 
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