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gaan 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 in het omgaan met dieren.
Groene onderwijsinstellingen hebben
de afgelopen jaren in het programma
Dierenwelzijn van de Groene Kennis
Coöperatie (GKC) samengewerkt. Het
GKC-programma liep van 2008 tot en
met 2014 en had als doel onderwijs,
bedrijfsleven en burgers te ondersteunen bij de toepassing van dierenwelzijnskennis. In 2012 heeft het
GKC-programma Dierenwelzijn een
onderzoek uitgevoerd naar de plaats
van dierenwelzijn in verschillende
dieropleidingen in het groene mbo.
Hieruit bleek dat opvattingen over de
betekenis van het begrip dierenwelzijn, het belang hiervan en de invulling van het onderwerp in het onderwijsprogramma erg verschillen tussen
docenten en leerlingen van de verschillende dieropleidingen. Het
GKC-programma Dierenwelzijn heeft
daarom in samenwerking met onder
meer het Ontwikkelcentrum, Groen
Kennisnet, Wageningen UR en andere
partijen gewerkt aan een aanbod van
cursussen, workshops en ondersteunend materiaal voor mbo en hbo.
Belangrijk onderdeel hiervan was de
ontwikkeling van het Dierenwelzijnsweb (DWW), een online platform en
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kennisnetwerk waar de activiteiten
en producten van het GKCprogramma goed zichtbaar werden
gemaakt. Op het Dierenwelzijnsweb
is daarnaast van alles over dierenwelzijn te vinden: leermateriaal, nieuws
en achtergronden, publicaties (mediatheek in samenwerking met Groen
Kennisnet), welzijnsdossiers, columns,
agenda, en video’s.
Vorig jaar, in het laatste jaar van het
GKC-programma, zijn het Dierenwelzijnsweb en het ontwikkelde materiaal in (bijna) het gehele groene mbo
gepresenteerd. In totaal zijn bij de
verschillende mbo’s op locatie 14
workshops verzorgd waar meer dan
170 mbo-docenten van alle dieropleidingen bij aanwezig zijn geweest.
Daarnaast zijn de nodige (publieks)
evenementen bezocht om het in
GKC-verband ontwikkelde materiaal
te promoten en het netwerk uit te
breiden. In navolging van het
GKC-programma wordt de samenwerking nu voortgezet en worden nieuwe
initiatieven ontplooid onder de vlag
van het Dierenwelzijnsweb. Spil
hierin is het lectoraat Welzijn van
Dieren van hogeschool VHL, tevens
initiatiefnemer van het Dierenwelzijnsweb. In april is het nieuwe portaal Dierenwelzijnsweb gelanceerd.
www.dierenwelzijnsweb.nl
Meer lezen? www.wageningenur.nl/
livestockresearch
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DIGO
DIGO is het netwerk van dierenartsen werkzaam in het groene
onderwijs. DIGO wil de verbindende
schakel zijn tussen partijen om
gezamenlijk oplossingen te vinden
voor uitdagingen waar dierenarts-docenten voor komen te
staan. Zo zijn DIGO-leden intensief
betrokken geweest bij de GKC. Er is
groeiende aandacht voor dierenwelzijn en tijdens een DIGO-bijeenkomst is een werkgroep gevormd
om te kijken waar de behoefte ligt
bij scholen als het gaat om
onderwijsmateriaal voor paraveterinairen. Deze werkgroep, waarin
zowel mbo als hbo vertegenwoordigd is, concludeerde dat het
nieuwe kwalificatiedossier weinig
houvast biedt voor opleiders als
het gaat over ‘eindtermen dierenwelzijn’. Toch lijkt die behoefte
groot. De faculteit positioneert de
dierenarts als expert op dit gebied.
De paraveterinair zou dus in
diezelfde lijn geschoold moeten
worden. Er ligt nu een ambitie bij
DIGO de eindtermen van diergeneeskunde te kunnen vertalen naar
mbo en hbo-niveau, om zo scholen
handvatten te bieden om het
dierenwelzijn goed op de groene
onderwijskaart te zetten.

