Programma Dierenwelzijn:
aangenaam kennis maken!

Onze visie
Het programma Dierenwelzijn wil actuele kennis en inzichten ontsluiten en onderwijs en ondernemers helpen bij de toepassing in en
vertaling naar de onderwijs- en beroepspraktijk. Daarnaast wil het
programma actuele en veelzijdige informatie voor een groter publiek
toegankelijk maken en hiermee bijdragen aan de kwaliteit van het
maatschappelijk debat.

Wat we willen bereiken
Afwegingen rondom
dierenwelzijn vragen
kennis over dieren
zoals gedrag, gezondheid, voeding en
huisvesting. Dierenwelzijn gaat echter
over meer dan alleen
het welbevinden van
het dier. Het is in de
kern een maatschappelijke kwestie die
ook gaat over wat wij,
mensen, acceptabel
vinden en hoe wij
vinden dat we met
dieren behoren om
te gaan. De Groene
Kennis Coöperatie
(GKC), waarin de
groene onderwijs
instellingen samenwerken, startte in
2008 het programma
Dierenwelzijn met
als doel onderwijs,
bedrijfsleven en burgers te ondersteunen
bij de toepassing van
dierenwelzijnskennis
in opleidingen, bedrijven en samenleving.

Het programma Dierenwelzijn wil onderwijs, ondernemers en samenleving met elkaar op dit thema verbinden. In groen onderwijs beoogt
het team een innovatievere, aansprekendere en volledigere presentatie van het thema dierenwelzijn in de verschillende dieropleidingen.
Voor passende projecten zoeken we samen naar financiering.

Alle groene onderwijs- en onderzoeksinstellingen van vmbo,
mbo, hbo en universiteit werken samen binnen de Groene Kennis
Coöperatie (GKC). In nauw contact met de buitenwereld werkt
de GKC aan vernieuwing van het onderwijs voor leven lang leren:
van jeugd tot volwassenen. Vragen uit de buitenwereld worden
vertaald in regionale en (inter)nationale activiteiten voor het onderwijs, binnen GKC-programma’s rondom thema’s zoals natuur en
landschap, voeding en gezondheid, welzijn van dieren en onder
nemerschap. De groene kennis wordt beschikbaar gesteld via
www.groenkennisnet.nl.

Voor wie we dit doen
Onderwijs, bedrijfsleven en burgers zijn de doelgroepen van het
programma Dierenwelzijn. Leerlingen, studenten en docenten in
groen onderwijs kunnen gebruik maken van de instrumenten,
producten en resultaten die tot stand komen onder de vlag van dit
programma. Dat geldt ook voor mensen die in de beroepspraktijk
met dieren te maken hebben en burgers die zich een mening over
dierenwelzijn willen vormen.

Meer informatie en contact
• K
 ijk op www.gkc.nl > Programma’s > Dierenwelzijn voor
meer informatie over het GKC-programma Dierenwelzijn.
• Kijk op www. groenkennisnet.nl > Projecten > Dierenwelzijn
voor de uitgevoerde en lopende projecten van het programma
Dierenwelzijn.
• Kijk op www.groenkennisnet.nl/dierenwelzijnsweb voor
heel veel kennis over dierenwelzijn.
• Wilt u meer weten over het GKC-programma Dierenwelzijn?
Bent u geïnteresseerd in samenwerking bij projecten of
andere activiteiten rond dierenwelzijn? Neem dan contact
op met Hans Hopster, programmaleider Dierenwelzijn
(0320 238206 of gkc.dierenwelzijn@wur.nl).
Groene Kennis Coöperatie
Postbus 601
6710 BP Ede
T 0318 648 300
E info@gkc.nl
W www.gkc.nl

www.gkc.nl

Deze brochure is bedoeld om u kennis te laten maken met het
programma Dierenwelzijn. U vindt er onder andere informatie
over de ambities van het programmateam en een aantal voorbeelden van succesvolle projecten uit de afgelopen periode.
Wij nodigen u uit tot het stellen van de vraag: wil, moet of kan
ik daar iets mee?

Projecten voor
Leven Lang Leren

Projecten voor
Kennis & Innovatie

Leven Lang Leren is een van de drie pijlers waarlangs de GKC werkt
aan de versterking en vernieuwing van het groene onderwijs. Bij
Leven Lang Leren gaat het erom dat mensen in elke fase van hun
leven onderwijs kunnen volgen. Het programma Dierenwelzijn
heeft in de afgelopen periode via verschillende projecten daaraan
bijgedragen.

Kennisontsluiting is een belangrijk aspect van de tweede pijler waarlangs de GKC werkt aan de versterking en vernieuwing van het groene
onderwijs. Het programma Dierenwelzijn heeft met verschillende
projecten een belangrijke, blijvende bijdrage daaraan geleverd.
Kennis is bijvoorbeeld te vinden op www.groenkennisnet.nl/dierenwelzijnsweb, een website die vooral op onderwijs is gericht, ter
ondersteuning van studenten en docenten. Deze website is een
etalage waar de activiteiten en producten van het programma goed
zichtbaar worden gemaakt. Het Dierenwelzijnsweb is voorzien van
opties voor twitter en LinkedIn, is volledig ingebed in de kennis
infrastructuur en daarmee vindbaar via Wikiwijs, Edurep en de
Onderwijspagina Groen Kennisnet. Hiermee wordt het steeds meer
ook een medium om leerlingen en docenten en houders en verzorgers van dieren en het bedrijfsleven te bereiken. Met dierenwelzijn
als zoekterm staat de site in de top 5 van Google, de digitale nieuwsbrief heeft inmiddels 500 abonnees.

Het project ‘Cursus dierenwelzijn MBO en Dierenbescherming’ was
behalve voor mbo-opleidingen ook bedoeld voor medewerkers en
vrijwilligers van de Dierenbescherming. Beide groepen constateerden vrijwel tegelijkertijd behoefte aan lesmateriaal over dierenwelzijn. In samenwerking met het Ontwikkelcentrum werd een via internet toegankelijke cursus ontwikkeld die onder meer beschikbaar is
op het Dierenwelzijnsweb. De cursus bevat lesmateriaal voor het
mbo en is tegelijkertijd een leermiddel dat de Dierenbescherming
inzet voor de professionalisering van haar medewerkers en vrijwilligers. Maar ook geïnteresseerde burgers kunnen hiermee hun
kennis bijspijkeren.
Onvoldoende uitwisseling tussen aanwezige theoretische kennis
enerzijds en ervaringen in de praktijk anderzijds bij voeding van
dieren in dierentuinen was aanleiding voor een project gericht op
dierverzorgers. Kennis koppelen aan praktijkervaring was de sleutel
tot succes van deze cursus. Een afstudeerproject waarin de kennis,
houding en attitude van dierverzorgers op het gebied van dierentuinvoeding in beeld was gebracht, vormde de directe aanleiding voor
het organiseren van een cursus. Vijftig dierverzorgers en andere
dierentuinmedewerkers en twaalf mbo-docenten namen er aan deel.
Door dit project werden de kennis en vaardigheden op het gebied
van dierentuinvoeding in zowel de praktijk als in het groene onderwijs aanmerkelijk verbeterd.

“Met de cursus Dierenwelzijn willen we mensen
graag aan het denken zetten en ze bewuste en
onderbouwde keuzes laten maken op het gebied
van dierenwelzijn”
marko ruis, projectleider cursus dierenwelzijn
mbo en dierenbescherming, hogeschool van hall
larenstein

“Een succesvol project
kan voor onverwachte
problemen zorgen. Bijvoorbeeld toen bleek dat
de deelname aan deze
minor veel groter was
dan verwacht”
tjalling huisman,
docent van hall larenstein leeuwarden en
projectleider

Projecten voor
Groene kennis voor burgers
Behalve op groen onderwijs en ondernemers in het groene domein
richt de GKC zich ook op burgers. Groene Kennis voor burgers –
de derde pijler van de GKC – krijgt ook bij het programma Dierenwelzijn volop aandacht. Onvoldoende kennis van en een tekort
aan inzicht in de achtergronden van dilemma’s en aspecten van
dierenwelzijn, vertroebelen immers de maatschappelijke discussie
over dit thema.

In het project Animal Welfare Quality Management, ontwikkeld op
Hogeschool Van Hall Larenstein, is kwaliteitszorg een instrument
om de gewenste omgang met dieren in de dierhouderij te waarborgen.
Deze methodiek wordt ook uitgedragen naar het overige groene
onderwijs. Verder worden docenten bijgeschoold en wordt er audiovisueel scholingsmateriaal ontwikkeld.

Zo is er het Animal Event, een driedaags educatief dierenevenement met clinics, workshops, lezingen en demonstraties over
gedrag en verzorging van dieren. Het evenement op het terrein
van Safaripark Beekse Bergen trekt jaarlijks rond de 30.000
bezoekers. In 2012 is de zesde editie van dit event. Via het project
‘Animal Event’ heeft het groene onderwijs hier aan bijgedragen.

De hogeschool ontwikkelde ook een gelijknamige minor. Aanleiding
was een Europees project waarin Wageningen UR Livestock Research
een welzijnsmonitor voor vleeskalveren opzette. Zo’n monitor
bestaat uit protocollen voor dierkenmerken zoals gedrag, klinische
gezondheid en pathologische afwijkingen. Resultaten hiervan zijn
onder andere gebruikt bij de ontwikkeling van een welzijnsmonitor
voor de paardenhouderij.

“Met Animal Event zijn
we erin geslaagd dierenliefhebbers en professionals uit de dierensector
samen te brengen. Het
was de drukste dag ooit
in het Safaripark”
mirella van leeuwen,
academy bartels en
projectmanager animal
event

Ook het regionaal dierenwelzijnscentrum dat Dierenbescherming
Limburg wil openen, zal geïnteresseerde burgers voorlichten.
Leerlingen van  CITAVERDE college, samen met studenten van
de Fontys-pabo en HAS Den Bosch maakten materiaal voor de
verschillende doelgroepen van het centrum. Ze hebben bijvoorbeeld lessen voor basisschoolleerlingen gemaakt. In een succesvolle samenwerking met de Dierenbescherming en MEC-Maastricht
zijn deze lessen al ‘uitgeprobeerd’ op verschillende scholen.
Studenten en leerlingen worden vaak ingeschakeld bij projecten
binnen het programma. Zo hebben studenten van Hogeschool
HAS Den Bosch lesmateriaal voor het voortgezet onderwijs
ontwikkeld. Aandacht voor dierenwelzijn heeft op scholen buiten
het groene onderwijs (vmbo, havo, vwo) geen structurele plek in
het curriculum en is afhankelijk van de interesse van een individuele docent. De studenten hebben opdrachten voor deze scholen
geschreven en ook een  bedrijvendatabank opgesteld met bedrijven
die door scholen benaderd kunnen worden.

