Dierenwelzijn, hoe smakelijk is dat?
Samenvatting

Beoogde resultaten

Dierenwelzijn krijgt vanuit de maatschappij steeds meer
aandacht. Afgelopen jaar heeft bijvoorbeeld het
Voedingscentrum veel aandacht geschonken aan het thema
voeding en dierenwelzijn. Hogeschool HAS Den Bosch wil met
behulp van een educatief programma kinderen meer betrekken
bij dit onderwerp. Kinderen zijn de toekomst, door op jonge
leeftijd te starten met een juiste informatievoorziening over het
welzijn van dieren, kan bewustzijn gecreëerd worden voor later.

Activiteiten die leiden tot het eindresultaat zijn:
1. een inventarisatie van mogelijkheden om kennis over
dierenwelzijn over te brengen op kinderen. De informatie moet
een leven lang bijblijven;
2. een compleet lesprogramma dierenwelzijn gericht op de
herkomst van voedsel, denk hierbij aan de herkomst van o.a.
vlees (kip, varken, koe etc.), melk, kaas en eieren;
3. studenten uit het groene onderwijs worden geleerd hoe actuele
thema’s in lesprogramma’s verwerkt kunnen worden en op
welke wijze hierover informatie kan worden verspreid;
4. studenten uit het groene onderwijs leren samen te werken met
studenten uit andere disciplines/studierichtingen, waarbij de
Pabo-studenten en docenten input leveren voor het inrichten
van een leuke en verantwoorde basisschoolles, en de
HAS-studenten en docenten de dierenwelzijnsinhoud
aanleveren;
5. ZLTO en Dierenbescherming zorgen voor de koppeling met
maatschappij en praktijk. Dit zal leiden tot een vruchtbare
samenwerking en goed lesmateriaal.
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Start en eind
September 2009 - juni 2010
Doel van het programmaonderdeel
Doelstelling van dit project is om kinderen bewust te maken van
de herkomst van hun dagelijks eten, dierlijke producten in het
bijzonder. Het project sluit aan op het succesvolle programma
‘Smaaklessen’. www.smaaklessen.nl
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