Netwerkdag dierenwelzijn in samenwerking met het programmateam
Welzijn van Dieren en het docententeam Eco & Wildlife studies Velp
Plaats: Velp, Helicon opleidingen, 2 december 2009

Impressie van de netwerkdag
Dierenwelzijn en omgaan met dieren op school; er is
nog veel onduidelijk
Hans Hopster, lector dierenwelzijn bij van Hall Instituut
kreeg veel aandacht bij zijn lezing over het
euthanasiebeleid bij dieren. Hans is tevens voorzitter van
het GKC programmateam Welzijn van Dieren. De
uitnodiging van het netwerk om op deze dag actief een rol
te spelen pakte hij graag op. Voor beide partijen een
waardevolle samenwerking.

Van start
Dhr. Robert Jan Jansen heette ons van harte welkom. Met 45 deelnemers een volle zaal. Met
delen krijg je meer zo onderstreepte hij het belang van het netwerk en de inzet om vooral veel
materiaal over welzijn ( thema van de dag ) te delen. Cees Janse van de CoP Dier en paard
ontving van meerdere kanten materiaal en toezeggingen om als nog bij hem in te leveren.
Vanwege dit enthousiasme door Roelof onderstreept met: “We bellen jullie na” als het beloofde
materiaal uitblijft!
Mark Meijering vertelde in het kort de geschiedenis van de school, van MBSC naar een
innovatieve school met veel maatwerk voor leerlingen.
Lezing Hans Hopster.
Deze ging in op drie onderdelen:
• Inventarisatie van diergebruik in het groene
onderwijs, vastgelegd in een rapportage
tevens afstudeerscriptie van studenten van
VHL, onder het lectoraat Welzijn van Dieren.
• Euthanasieprotocol, n.a.v. een opdracht van
Wellant College
• Conclusies en aanbevelingen
Bij het houden van dieren op school hebben we wat
dierenwelzijn betreft te maken met twee wetten; De
Wet op Dierproeven en/of de Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren. Bij de WoD gaat het om
dierproeven en bij de GWWD om een zorgplicht. Maar wanneer spreek je van een dierproef? Bij
euthanasie is het: “Besluit doden van dieren (GWWD)” van toepassing. Dit mag alleen gebeuren
door een dierenarts? Hoe gaan scholen daarmee om?
Hans kwam na de conclusies met de volgende aanbevelingen voor ons.
Aanbevelingen
• Per vestiging met dieren minimaal twee docenten via een door PTC+ te ontwikkelen
cursus opleiden tot “deskundig en bekwaam”
• Ontwikkel dierenbeleid Groen Onderwijs
• Doden van dieren altijd in afwezigheid van leerlingen
• Aanleren van doden van dieren nooit onderdeel van het curriculum.
• Indien dat toch bij een specifieke opleiding noodzakelijk is, dan dit
aandacht geven via beeldmateriaal

•

aanschouwen buiten de school op een daartoe bevoegd bedrijf.

Hans sloot af met een oproep voor initiatieven voor projecten bij het GKC A-programma welzijn
van Dieren. Er zijn al een aantal projecten gestart en elk jaar kunnen andere volgen. In januari of
februari 2010 komt er nog een onderzoek naar dierenwelzijn. Teamleiders dierverzorging worden
uitgenodigd hier aan mee te werken.
Dierenwelzijnsweb
Marko Ruis, onderzoeker bij de WUR presenteerde
het DWWeb. Een website voor en door het
onderwijs. Kerndoel: kennisoverdracht. Hierbij de link
om veel kennis op te doen:
www.dierenwelzijnsweb.nl
Wat kun je er mee? Wat kun je er halen? Je ontdekt
het door er mee aan het werk te gaan. Gewoon
doen!
Het ochtendprogramma werd afgesloten door een
presentatie door Lieke Jongeneel en Mark Meijering over dierenwelzijn in de lessen bij MBO
Velp. Hoe dit in de praktijk uitpakt in samenwerking met Burgers’ Zoo werd helemaal duidelijk in
het middagprogramma.
Na de bekende mededelingen en wat discussie over hoe nu verder met de aanbeveling volgde
een prima verzorgde lunch. Tijd voor onderlinge uitwisseling en netwerken en ruimte voor Cees
Janse die aangeeft hoe en op welke plaatsen het bijeengebrachte materiaal aan elkaar
beschikbaar wordt gesteld.
De klapper van de dag zat in de staart. Leerlingen van de
opleiding Wildlife leiden ons in groepjes rond in Burgers’ Zoo.
Een oefening voor de leerlingen en een aangename
kennismaking met een deel van het programma van de
opleiding in Velp. Hulde voor de leerlingen en hun begeleiders.
Het was een mooie dag.
Verzamelen bij de poort van Burgers’ Zoo

December 2009. Roelof de Jong
Coördinator netwerk

Student Jesse Determeijer
legt uit hoe ze in het
park met dierenwelzijn
aan de slag gaan

Verdere informatie:
Hans Hopster, hans.hopster@wur.nl T: 0320 238206
Marko Ruis; Marko.ruis@wur.nl T: 0320 293550 M 06 20393827
Mark Meijering, m.meijering@helicon.nl, T: 026-3840310
M 06-22765081
Roelof de Jong, r.dejong@kpcgroep.nl, T : 073 6247245 M 06 12855904
Kees Janse, C.J.Janse@groenhorstcollege.nl
Hans Hilverda, a.hilverda@citaverde.nl collega en lid programma team dierenwelzijn, T 0773981620
Alle gedeelde ruwe materialen, meer foto’s en de ppt presentaties zijn beschikbaar op ruimte
voor het netwerk:
https://livelink.groenkennisnet.nl/livelink/llisapi.dll?func=ll&objId=104148461&objAction=browse&s
ort=name
Klik via netwerkdagen naar “VELP”

