Dierenwelzijnsweb en het groene (V)MBO
Wat is het dierenwelzijnsweb?
Het dierenwelzijnsweb is de vlag waaronder het lectoraat ‘Welzijn
van Dieren’ en het programmateam ‘Welzijn van Dieren’
opereren. Het programma ‘Welzijn van Dieren’ is een
A-programma van de Groene Kennis Coöperatie (GKC,
www.groenkennisnet.nl). Het programma en het lectoraat willen
door samenwerking tussen onderwijs, praktijk en onderzoek
bijdragen aan een maatschappij waarin gehouden dieren met
respect en professioneel worden behandeld.
De doelstelling voor de langere termijn is om vanuit het netwerk
van groene onderwijsinstellingen (van VMBO tot en met
universiteit) en onderzoeksinstellingen een belangrijke rol te
gaan spelen bij het verspreiden van kennis op het terrein van
dierenwelzijn

‘Dierentuinvoeding’, de organisatie van het ‘Animal Event’, het
‘Project voor de Dieren’ (een samenwerkingsproject tussen MBO
en HBO over dierenwelzijn) en veel andere. Komende projecten
gaan onder meer over benutting door leerlingenparticipatie van
een dierenwelzijnscentrum door het Mbo-onderwijs en de opzet
en het beheer van een educatief biggenbos.
Door zowel het lectoraat als het programmateam zijn er ook
bijdragen aan bijeenkomsten geleverd, themamiddagen
georganiseerd en is er een conferentie over gemeentelijk
dierenwelzijn georganiseerd.

Website
De website www.dierenwelzijnsweb.nl is een belangrijke activiteit
in het kader van kennisverspreiding. Belangrijke onderdelen van
de website zijn de nieuwsrubriek en de bibliotheek. De
bibliotheek is een verzameling van artikelen, weblinks, filmpjes
en onderwijsproducten over dierenwelzijn. Via een filter kan er
gezocht worden op diersoort, type publicatie en niveau. Columns,
een stagebemiddelingspagina en een overzicht van projecten zijn
andere onderdelen van de website.
De komende tijd willen we meer aandacht gaan besteden aan
het verzamelen van onderwijsproducten. Heeft u een leuke
projectactiviteit gehad over dierenwelzijn, aarzel dan niet om ons
het materiaal te sturen zoals producten van leerlingen,
opdrachtomschrijvingen of ontworpen lesmateriaal. Publicatie
van dit soort voorbeelden kan inspirerend zijn voor uw collega’s
in het land.
Activiteiten van het programmateam
In het programmateam zitten vertegenwoordigers van het
(V)MBO, HBO, WUR en ASG. Een belangrijke taak van het team
is het adviseren over opzet en uitvoering van projecten, onder
meer in het kader van de KIGO-regeling. Projecten zijn onder
meer: ‘Waarborgen Paardenwelzijn’, het scholingsproject

Het DWW is er ook voor u
Vanuit de doelstelling van het programma vindt het
programmateam het belangrijk dat zoveel mogelijk groene
onderwijspartijen betrokken zijn bij het programma.
Instellingen worden van harte uitgenodigd om ideeën voor
projecten op het gebied van dierenwelzijn aan het
Programmateam voor te leggen. Wij helpen graag bij het
uitwerken tot een kansrijk voorstel in het kader van bijvoorbeeld
de KIGO-regeling. Bij het zoeken naar projectpartners willen wij
bemiddelen.
Ook bij kleinere projecten zoals lezingen, studiedagen en
gastlessen denken we graag mee over inhoudelijke invulling
en/of het zoeken van aanvullende financiering.
Wij helpen graag en staan altijd open voor nieuwe ideeën en
initiatieven rondom dierenwelzijn in het groene onderwijs!
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