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Kennis maken in
programma’s en projecten

Interactie tussen onderwijs
en praktijk versterken
Studenten denken in mogelijkheden

Cursus dierenwelzijn voor mbo-studenten en
vrijwilligers Dierenbescherming

Cursus
Dierenwelzijn

Vanuit kennis ethische
afwegingen leren maken

Interactieve cursus
Om studenten aan dieropleidingen in het groene mbo en
medewerkers van de Dierenbescherming en andere maatschappelijke
organisaties beter te scholen op het gebied van dierenwelzijn is een interactieve,
webbased cursus ontwikkeld.
AOC Oost Almelo, CITAVERDE College Horst en de Dierenbescherming hebben
onder leiding van het lectoraat Welzijn van Dieren van Van Hall Larenstein
Leeuwarden en in samenwerking met Wageningen UR Livestock Research deze
cursus ontwikkeld. Zij maakten daarbij gebruik van bestaand, maar ook van nieuw
ontwikkeld materiaal. De cursus is grotendeels bedoeld voor zelfstudie van theorie
over dierenwelzijn en bevat ook een diagnostische toetsing. Het Ontwikkelcentrum
heeft een belangrijke rol gespeeld bij de realisatie van de cursus.

Kant-en-klaar pakket
De cursus is inmiddels gereed en zal na een volledige test en beoordeling
beschikbaar worden gesteld via de Onderwijsportaal van Groen Kennisnet en www.
dierenwelzijnsweb.nl. Docenten en studenten die toegang hebben tot deze cursus,
kunnen er vanaf dat moment gebruik van maken. De cursus biedt een kant-enklare oplossing voor de behandeling van dierenwelzijn en ethiek in het mbo met
praktijkgerichte voorbeelden en casussen.
Op netwerkdagen van alle diergerelateerde mbo-opleidingen zal de cursus worden
gedemonstreerd. De Dierenbescherming zal de cursus via haar eigen netwerk
beschikbaar stellen aan vrijwilligers en medewerkers.
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Aan het woord

Aan het woord

Marijke de Jong, senior beleidsmedewerker veehouderij Dierenbescherming

Hans Hilverda, docent Dierverzorging
CITAVERDE College Horst

“Het is puur basiskennis”

“Dierenwelzijn van
abstract naar concreet”

“Het unieke vind ik dat we
één cursus hebben kunnen
ontwikkelen voor zowel het
mbo als de Dierenbescherming.
Onderwijsinstellingen hebben ten
opzichte van dierenwelzijn toch vaak
een andere achtergrond en andere
idealen.” Toch kon er volgens De
Jong een gemeenschappelijke basis
worden gevonden: “De cursus bevat
puur op wetenschap gebaseerde
basiskennis, vrij van oordelen over
je persoonlijke mening.” De cursus
baseert zich op de welzijnscriteria
die worden ontwikkeld binnen
het Welfare Quality-project dat is
gefinancierd door de Europese Unie.
“Het gaat over gedrag, gezondheid,
huisvesting, voeding enzovoort.
Maar ook hoe je aan dieren kan
zien hoe het is gesteld met hun
welzijn.” Daarnaast is ethiek een
belangrijk onderdeel van de cursus.
De Jong: “Er staat niet dat je het zus
of zo moet doen, maar meer hoe je
afwegingen kunt maken. Wij hebben
als Dierenbescherming natuurlijk wel
onze eigen standpunten en visie over
hoe je met dieren omgaat. Maar dat
staat los van deze cursus.”

“We laten binnen de cursus
verschillende diergroepen aan
bod komen, zodat bijvoorbeeld
een veehouderijstudent niet
denkt: Oh jee, alweer een konijn.”
Hilverda weet uit de praktijk dat
als je het onderwerp te eenzijdig
belicht, leerlingen snel afhaken.
“Daarom laten we productiedieren,
gezelschapsdieren, proefdieren en
in het wild levende dieren een rol
spelen.” De cursus voorziet volgens
Hilverda in een behoefte: “Heel veel
docenten en studenten denken dat
je al goed bezig bent als een dier
een goed hok heeft en op tijd voer
en water krijgt. De cursus geeft je
een bredere kijk op het onderwerp,
maar trekt het ook van abstract naar
concreet. Als onze stagiaires op de
kinderboerderij van bezoekers de
vraag krijgen ‘Is dat niet zielig, een
konijn in zo’n hok?’, dan staan zij
vaak met hun mond vol tanden. De
buitenwereld is heel erg gevoelig
aan het worden voor dierenwelzijn.
Daarom moet je als professional
voldoende inhoudelijke argumenten
hebben om uit te leggen waarom het
goed is om een dier op een bepaalde
manier te houden.”

Betrokken onderwijsinstellingen
Hogeschool Van Hall Larenstein
Leeuwarden, AOC Oost Almelo,
CITAVERDE College Horst
Overige partners
Dierenbescherming, ntwikkelcentrum,
Wageningen UR Livestock Research
Projectperiode
2010-2012
Mede mogelijk gemaakt door
Subsidie Regeling Kennis en innovatie
groen onderwijs (Kigo) 2010
(Ministerie van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie)
Contact
Marko Ruis, Wageningen UR Livestock
en Hogeschool Van Hall Larenstein
Leeuwarden, E marko.ruis@wur.nl
Meer informatie
www.dierenwelzijnsweb.nl
www.groenkennisnet.nl >
Projecten > Dierenwelzijn > Cursus
Dierenwelzijn MBO en vrijwilligers
Dierenbescherming
Publicatie
‘Minder onderbuik, meer kennis’,
Vakblad Groen Onderwijs editie 7, 8
juni 2011
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Kennis en Innovatie

De groeiende maatschappelijke aandacht voor
dierenwelzijn maakt het steeds belangrijker om hier
in het groene onderwijs aandacht aan te besteden.
Hoewel dierenwelzijn vaak wordt genoemd in
mbo-kwalificatiedossiers, is meestal onduidelijk
hoe het moet worden behandeld in de lessen
en wat de criteria voor goed dierenwelzijn
inhouden. Het hangt daardoor vaak van
de individuele docent af of en hoe het
onderwerp dierenwelzijn wordt aangeboden.
Scholen hebben daarom behoefte aan
een cursus Dierenwelzijn voor het mbo.
Tegelijkertijd is de Dierenbescherming zich
de laatste jaren steeds meer aan het richten
op professionalisering en diplomering van haar
(vrijwillige) medewerkers, ook op het gebied van
dierenwelzijn.

Projectinformatie
Cursus dierenwelzijn mbo en
vrijwilligers Dierenbescherming
(programmaonderdeel bij GKCprogramma Dierenwelzijn)

