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‘Educatie’ is onlosmakelijk verbonden met de
alledaagse praktijk van een kinderboerderij. Datzelfde
geldt voor Groen Kennisnet, het internetportaal
waarop de gezamenlijke groene kennisinstellingen
kennis verspreiden voor het groen onderwijs,
bedrijfsleven, de overheid en maatschappelijke
organisaties.
Groen Kennisnet bevat meer dan 100.000
kennisobjecten: o.a. vakbladartikelen, rapporten,
video’s, onderzoeksverslagen, websites, dossiers
en educatief materiaal. Omdat Dierhouderij en
Dierenwelzijn belangrijke thema’s van Groen Kennisnet
zijn, kunnen beheerders van kinderboerderijen daar ook
veel bruikbare informatie vinden. Zo biedt de Groen
Kennisnet-pagina ‘Samenwerkende KinderBoerderijen
Nederland’ bijvoorbeeld rapporten over hoefproblemen
bij paarden, studentenverslagen over welzijnscondities
van bijzondere dieren, nieuwsberichten over succesvolle
kinderboerderijprojecten, maar ook artikelen uit uw
eigen Vakblad Kinderboerderijen – een partner van
Groen Kennisnet. www.groenkennisnet.nl

Dierenwelzijnsweb
Een andere pagina van Groen Kennisnet die voor u als
beheerder interessant kan zijn is Dierenwelzijnsweb. Via
deze ‘themapagina’ zijn nieuwsberichten te lezen over
de meest recente regelgeving of over hokverrijking,
kunnen stages worden aangeboden via de stagebank,
wordt gecommuniceerd over de nieuwste dossiers,
is te lezen welke cursussen en lesmaterialen er zijn,
enzovoorts. Zoals de Basiscursus Dierenwelzijn.
Dit online lesmateriaal is ontwikkeld door het
Ontwikkelcentrum, de Dierenbescherming, de Groene
Kennis Coöperatie en Dierenwelzijnsweb samen.
www.dierenwelzijnsweb.nl

Welzijnsdossiers
Groen Kennisnet groepeert ook specifieke
kennis in digitale dossiers. Deze bevatten actuele
nieuwsberichten, een overzicht van relevante
organisaties, filmpjes en geldende wet- en regelgeving.
De verschillende welzijnsdossiers zijn interessant voor
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de praktijk van de kinderboerderij. Deze zijn er nu al
voor honden, katten, konijnen, cavia’s, paarden, melkvee
en nertsen. Verder zijn in Dierenwelzijnsweb de dossiers
‘Rhinovirus bij paarden’, ‘Schmallenbergvirus bij schapen
en koeien’, ‘Q-koortsbactie schapen en geiten’ en
‘Vogelpest of aviaire influenza’ opgenomen.
www.groenkennisnet.nl/dierenwelzijnsweb/Pages/
DWW-Dossiers.aspx

Zeldzame landbouwhuisdieren
Naast dierenwelzijn is het belangrijk om de bezoekers
iets te bieden: zo geven oude dierrassen een boerderij
authenticiteit. Via de themapagina Agrobiodiversiteit
is over bijzondere rassen van alles terug te vinden. In
het bijzonder via het onderdeel ‘Kennisbank Zeldzame
landbouwhuisdieren’ met nieuwsberichten als ‘Getemde
beesten: het hoe en waarom van domesticatie’ en
‘Kinderclubs rond zeldzame rassen’.

Onderwijsmateriaal en zoekfunctie
Verder wordt via Groen Kennisnet al het
onderwijsmateriaal van het Ontwikkelcentrum
aangeboden. Dit materiaal is voornamelijk bestemd
voor groen onderwijs en daarom doorgaans niet voor
iedereen beschikbaar, maar het onderwijsportaal van
Groen Kennisnet biedt ook toegang tot (Wikiwijs-)
arrangementen die door docenten zijn gemaakt en tot
Webquests die door AgriHolland worden gemaakt en
allemaal wel vrij toegankelijk zijn.
www.groenkennisnet.nl/onderwijs
Nog niet gevonden wat u zocht? De zoekfunctie in
Groen Kennisnet brengt u misschien op het juiste spoor.
Typ bijvoorbeeld ‘kinderboerderij’ en vind een kleine
800 resultaten, welke verder gefilterd kunnen worden,
bijvoorbeeld op ‘schoolboerderijen’, ‘tijdschriftartikel’,
‘jaar’, enzovoorts.
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