Project voor de Dieren
Samenvatting
Meer dan ooit is Dierenwelzijn een actueel thema in de politiek
en in onze maatschappij. De informatievoorziening rondom
Dierenwelzijn komt van vele verschillende kanten. Bereikt deze
informatie over Dierwelzijn op de juiste manier de burger? Om dit
te kunnen bepalen is het van belang om de informatievoorziening
vanuit verschillende bedrijven en organisaties helder te krijgen.
Door zowel HBO als MBO studenten in contact brengen met de
doelgroep en door middel van het voeren van verkennende
gesprekken, wordt een doelgerichte enquête opgesteld, die
breed verspreid kan worden. Hiermee kunnen de vragen en de
informatiebehoefte richting de consument op het gebied van
dierenwelzijn boven tafel worden gehaald.
Daarnaast is het project erop gericht dierenwelzijn actief te
integreren in het onderwijs door het ontwikkelen van
onderwijselementen op het gebied van dierenwelzijn. Hiermee
worden studenten bewust gemaakt van het belang van
dierenwelzijn en kunnen zij dit later toepassen in hun werkveld.
Door studenten ervaring te laten opdoen met gedragsonderzoek
in relatie tot dierenwelzijn, kunnen zij vaststellen wanneer het
dierenwelzijn al dan niet is aangetast. Vervolgens kunnen zij
indien nodig mogelijkheden aangeven voor verbetering van het
dierenwelzijn.
Aan de hand van het gedragsonderzoek ontwikkelen de
studenten een toekomstvisie voor dierenwelzijn voor het jaar
2020. Deze toekomstvisie werd gepresenteerd aan andere
studenten en belangstellenden op een themadag te Ede.

Betrokken partijen
HBO Hogeschool INHolland Delft
MBO Clusius College Alkmaar
Doel van het programmaonderdeel
Doelstelling van dit project is om in eerste instantie de vragen en
de informatiebehoefte die bestaat bij supermarkten,
dierenwinkels, tuincentra en kinderboerderijen als het gaat om
consumentenvoorlichting op het gebied van Dierenwelzijn, in
kaart te brengen.
Bereikte resultaten
1. Ontsluiten van kennis dierenwelzijn naar brede doelgroep.
2. Bevorderen van de vraagsturing in het onderwijs.
3. Wisselwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs.
4. Actief integreren van het thema dierenwelzijn in het onderwijs.
5. Themadag met studenten en werkveldcontacten.
Start en eind
1 april 2008 tot 1 april 2009
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