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Quality Handling
Docententraining over verbeteren van mens-dier interacties
Wat is het resultaat van het project?

Type Product

Het doel van de training Quality Handling is om de deelnemers bewust te maken van het
belang van een goede houding en gedrag bij het hanteren van dieren en de gevolgen
daarvan voor de kwaliteit van de mens-dier interactie.

Gastcolleges
Onderwijsmateriaal
Curriculumontwikkeling
Multimedia training

De training is ontwikkeld door Wageningen UR Livestock Research. Basis voor de training
is een multimedia programma, met afwisselend individuele sessies op de computer en
groepsdiscussies. Er wordt gebruik gemaakt van gesproken tekst, geïllustreerd aan de
hand van grafieken, cartoons, video’s en foto’s. Daarnaast definiëren cursisten aan het
einde van de training een actieplan met persoonlijke doelen waaraan gewerkt wordt.

Projectgegevens

Wie gebruikt het product en binnen welke opleidingen?
De training is bedoeld voor mensen in de primaire tak van de agrarische sector, zowel
professionals als studenten en leerlingen op agrarische scholen. Er is inmiddels een
training beschikbaar in het Nederlands en Engels voor de varkens- en leghennensectoren.
De training voor de rundveesector is nu beschikbaar in het Engels, Duits en Frans. In het
kader van het onderwijsproject wordt het product gebruikt door CAH Dronten. Van Hall
Larenstein Leeuwarden heeft ook belangstelling. De training is ook uitermate geschikt
voor het MBO onderwijs, maar daar is de training nog niet geïntroduceerd.

Hoe verliep/verloopt de samenwerking?
Studenten van Dier- en Veehouderij aan de CAH in Dronten hebben de training inmiddels
gevolgd. De trainingen zijn plenair gegeven met veel gelegenheid tot interactie en vragen.
Dit bleek een prima werkvorm te zijn. In 2011 volgt een train-de-trainers sessie met
docenten zodat docenten de training zelf kunnen geven.
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Deliverable nummer
D3.52.1 en D3.53.1
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Contact address
Quality Handling,
Wageningen University and
Research centre,
Livestock Research,
Edelhertweg 15
8219 PH Lelystad
The Netherlands
marko.ruis@wur.nl

De Quality Handling
trainingen zijn onderdeel
van het Welfare Quality®
onderzoeksproject, dat
medegefinancierd werd
door de Europese
Commissie, binnen het
zesde kaderprogramma,
contractnummer
FOODCT2004506508.
Deze tekst geeft de
mening van de auteurs
weer en vertegenwoordigt
niet het standpunt van de
Europese Commissie,
die niet aansprakelijk is
voor deze informatie.
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Contact:
Marko Ruis
Wageningen UR Livestock Research
marko.ruis@wur.nl
Betrokken instellingen/partners:
Christelijke Agrarische Hogeschool Dronten,
Wageningen UR Livestock Research
Financiering:
WURKS
Projectperiode:
Oktober 2010 - juni 2011
Meer informatie:
www.dierenwelzijnsweb.nl/Projecten/Pages/
Quality-Handling.aspx
www.wurks.wur.nl > WURKS-2010-20

