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Kennisbank zeldzame huisdieren
Mbo-leerlingen in Twello gebruiken de ‘Kennisbank
Zeldzame Landbouwhuisdieren’ voor onderwijsprojecten. Zo maken ze kennis met biodiversiteit.
Jongeren vervreemden van natuur en groen. Onderzoek
toont aan dat ze een beperkt natuurbeeld hebben. Ze
weten er weinig van en komen nauwelijks in de natuur.
Er ontstaat een kloof tussen jeugd en de levende omgeving. Hans Smit, docent bij AOC Oost in Twello en tevens
medewerker van Stichting Veldwerk Nederland, wil daar
verandering in brengen. Hij wil jongeren kennis laten
maken met de groene omgeving, met de verscheidenheid
in de natuur, met het thema biodiversiteit. Met zeldzame
huisdieren kun je dat thema in beeld brengen, denkt hij.
“Dieren spreken aan. Daarmee kun je het begrip biodiversiteit concreet maken. Het begrip zelf is te abstract
voor jongeren.”
Het rigo-project ‘Groen is vet’ moet de vervreemding van
natuur en groen tegengaan. In het project werken groene
onderwijsinstellingen (AOC Oost, Clusius College,
Groenhorst College) samen met het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) van Wageningen UR en
Veldwerk Nederland aan een manier om de kloof tussen
jeugd en groen te verminderen. De Kennisbank Zeldzame Landbouwhuisdieren, ontwikkeld door medewerkers van CGN en de bibliotheek van Wageningen UR,
moet daarbij helpen.
Derdejaars mbo-leerlingen uit Twello krijgen de opdracht een les te verzorgen over dieren in het basisonderwijs. De kinderen in groep 7 of 8 maken zo op een andere
manier kennis met de natuur. En voor de leerlingen in het

mbo is het een goede manier om hun algemene competenties te oefenen zoals communiceren of feedback krijgen. De mbo-leerlingen gebruiken de kennisbank om
zich te verdiepen in een onderwerp en om zich voor te bereiden op hun onderwijsactiviteit. Ze kunnen er bijvoorbeeld excursieadressen vinden, een praktijkhandleiding
over ‘diamantduiven’ of een artikel over fokkers van Gelderse paarden.
Over zeldzame landbouwhuisdieren is veel informatie en
kennis bij CGN en bij de Stichting Zeldzame huisdierrassen (SZH). CGN heeft als taak om genetische bronnen,
waaronder zeldzame landbouwhuisdieren te bewaren en
te stimuleren dat het genetisch materiaal gebruikt wordt
voor veredeling en onderzoek. Dankzij inspanningen van
SZH zijn rassen als het Friese Roodbont melkvee of het
Gronings Paard behouden gebleven. Beide instellingen
willen hun kennis over de zeldzame rassen uitdragen:
Het zorgt voor een breder draagvlak voor het behoud van
Nederlandse rassen. Dat is de reden waarom Kor Oldenbroek van het CGN en Rob van Genderen van de bibliotheek van Wageningen de kennisbank gebouwd hebben.
De kennisbank ontsluit informatie zoals websites of artikelen uit tijdschriften als Boerenvee, Kleindier Magazine
en Veeteelt.
De startpagina van de kennisbank toont een zoekscherm.
Leerlingen of docenten kunnen er zoeken op diersoort of
thema, koeien of fokkerij bijvoorbeeld, of een combinatie
van zoektermen. . Je kunt het onderwijsniveau aanvinken, of het soort bron zoals websites, artikelen of video.
Zo kun je heel gericht een selectie over bijvoorbeeld schapen selecteren in de kennisbank. Naast het zoekscherm is
er meer informatie. Op de weblog, te vinden onder de
knop ‘actueel’ verschijnen nieuwtjes: nieuwe bronnen of
wetenswaardigheden. En er zijn specifieke dossiers, bijvoorbeeld over agrobiodiversiteit.
De leerlingen in Twello gebruiken de kennisbank om informatie op te zoeken. En ter ondersteuning van hun lessen zijn er webquests. Leerlingen vinden het leuk, zegt
Smit. Ze geven bijvoorbeeld een les over uilen, laten de
kinderen een webquest maken en gaan vervolgens braakballen pluizen. Hij krijgt leuke reacties: ‘Ik wist niet dat
het zo leuk was.’ Twee leerlingen dierverzorging overwegen ernstig om naar de pabo te gaan.” (JN)
Naar de kennisbank: http://library.wur.nl/cgn/. Een
webquest over boerderijhuisdieren is te vinden op http://
jobos.webquestmaker.nl/boerderijdieren. Links naar
webquests verschijnen binnenkort op de kennisbank.
vgo 11 25 juni 2008

13

