Het lectoraat Welzijn van Dieren is verbonden aan de Hogeschool Van Hall
Larenstein en heeft haar basis in Leeuwarden en Lelystad. Het lectoraat vormt
door middel van netwerken en projecten de schakel tussen onderwijs, onderzoek,
praktijk en samenleving, waarbij nieuwe inzichten centraal staan.

Het lectoraat bestaat uit de lector Hans Hopster, het secretariaat,
docenten en projectmedewerkers met daar nauw aan verbonden het
GKC-programma Welzijn van Dieren met de programmacommissie.
Het lectoraat streeft ernaar om de samenwerking met het toegepast
onderzoek naar het welzijn van dieren verder te verstevigen. Vanuit
het lectoraat is aandacht voor proefdieren, gezelschaps- en recreatiedieren, plaagdieren en dierentuindieren, maar ook voor varkens,
pluimvee en runderen.
Welzijn van dieren beschrijft het domein waarbinnen de mate waarin
aan biologische behoeftes van dieren tegemoet wordt gekomen,
wordt afgewogen tegen de socio-economische, culturele en emotionele behoeftes van mens en maatschappij. Om deze afweging op
een rechtvaardige wijze te kunnen maken is het van groot belang dat
de behoeftes van dieren en de consequenties van de beperkingen
die wij hen opleggen bekend zijn. Belangen van mens en dier moeten
zorgvuldig en transparant tegen elkaar worden afgewogen. Daarvoor is kennis nodig van de biologie van dieren en van de condities
waaronder deze gehouden kunnen worden. Even belangrijk is echter
inzicht in de belangen, ambities en mogelijkheden van individuen en
professionele groepen die dieren houden. In welke mate mag men
dieren, gegeven het belang dat mensen daarbij hebben, beperkingen
opleggen? Wanneer kan men lijden rechtvaardigen en voor welk doel
mag men dieren doden? Al dit soort vragen vallen binnen het domein
van het lectoraat.
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Producten van het Lectoraat
Welzijn van Dieren:
•
•
•
•
•
•
•
•

DierenWelzijnsWijzer (cahier, DVD)
www.dierenwelzijnsweb.nl
Minor Animal Welfare Quality Management
Studia Generalia
Onderwijsmodule Vitale Koeien
CDROM Koeien in Beweging
Educatief spel Vincent de Vet
DVD Project voor de Dieren

Het lectoraat organiseert regelmatig symposia,
studiedagen en conferenties rond actuele
onderwerpen.
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Doelstellingen Lectoraat
Het lectoraat dient als scharnierpunt tussen onderzoek, bedrijfsleven
en onderwijs. Zij ondersteunt docenten bij de actualisering van onderwijs en bij hun professionele ontwikkeling. Tegelijkertijd wordt gewerkt
aan versterking van de netwerkpositie van hogescholen en van haar
rol als kennispartner.

Speerpunten van het lectoraat
• Dierenwelzijn geïmplementeerd in kwaliteitszorgsystemen
• Gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid
• Dierenwelzijn in groen onderwijs

Voorbeelden van projecten waar het lectoraat in
participeert
• Welzijnsmonitor vleeskalveren, ontwikkeling van een trainingsmodule en internet benchmark voor de kwalitatieve beoordeling van
het welzijn van vleeskalveren in de praktijk. Het betreft een samenwerking met ASG, praktijk en NHL.
• Dierentuinvoeding, een scholings- en kennisuitwisselingsproject samen met NVD en EAZA.
• Domeinbeschrijving Dierenwelzijn: In samenwerking met Stichting
Veldwerk Nederland, CAH-Dronten en ASG wordt voor het onderwijs
een beschrijving gemaakt van het domein dierenwelzijn voor de ontwikkeling van doorlopende leerlijnen van basis- naar voortgezet en
beroepsonderwijs.
• Waarborgen paardenwelzijn, een project waarbij in samenwerking
met onderwijs, toegepast onderzoek en bedrijfsleven een specifieke methodiek wordt ontwikkeld om relevante omgevingskenmerken
en dierkenmerken te meten. In samenwerking met ASG, VHL-vestigingen Wageningen en Leeuwarden, NHB-Deurne en Sectorraad
Paarden.
• Ondernemen met Dierenwelzijn. Kennisuitwisseling rond succesvolle ondernemers uit de praktijk en ontwikkeling masterclasses en
cursusmateriaal. Samen met LTO, CAH-Dronten en NHL.
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Ideeën?
Hoewel het lectoraat niet stil zit, is er ruimte voor
nieuwe ideeën! U bent dus altijd van harte welkom om
ideeën aan te kaarten en mogelijkheden voor ontwikkeling van onderwijs of onderzoek met ons te bespreken.
Wij spannen ons graag in om met u te bekijken hoe we
goede projectvoorstellen van de benodigde menskracht
en financiering kunnen voorzien.
Belangrijk daarbij is uiteraard dat onze activiteiten
uiteindelijk moeten bijdragen aan een betere positie van
dierenwelzijn in het onderwijs en daarmee aan het
welzijn van dieren.
Meer informatie?
Lectoraat Welzijn van Dieren
Postbus 65
8200 AB Lelystad
welzijnvandieren@vanhall-larenstein.nl
hans.hopster@wur.nl (lector)
sabine.vandenwijngaard@wur.nl (persoonlijk assistent)
tjalling.huisman@wur.nl (docent)
heidi.vandenbrandt@wur.nl (projectingenieur)
jolanda.polet@wur.nl (projectingenieur)
audrey.burkard@wur.nl (projectingenieur)

Tel: 058 - 284 6328 / 0320 – 238 064
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