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Denk ‘out of the box’ met lesmateriaal over dierenwelzijn
Samenwerking Dierenbescherming, groene onderwijsinstellingen en Ontwikkelcentrum
Een koe buiten of binnen zetten? De staart van varkens wel of niet couperen? Waar
leg je de grens bij dierproeven? Dierenwelzijn is een maatschappelijk thema waar niet
altijd pasklare antwoorden voor zijn. De Dierenbescherming, de Groene Kennis
Coöperatie en het Ontwikkelcentrum publiceren leermiddelen die inhoud geven aan
het abstracte begrip dierenwelzijn.
Studenten en cursisten leren aan de hand van praktische voorbeelden, dilemma’s en
casussen na te denken over dierenwelzijn en zelf een afweging te maken: zet ik de koeien
buiten of toch binnen? De onderwerpen gedrag en gezondheid, informatiebronnen voor
dierenwelzijn, en huisvesting en voeding, omgevingsfactoren die invloed hebben op
dierenwelzijn, komen aan de orde. Daarnaast is ethiek een belangrijk onderdeel: iedereen
heeft een andere mening over hoe je met dieren hoort om te gaan.
Initiatief
De samenwerking met de Dierenbescherming ontstond via de regeling Kennisverspreiding
en Innovatie Groen Onderwijs (KIGO). Aanleiding was de behoefte van de
Dierenbescherming aan een cursus voor haar vrijwilligers en medewerkers, gecombineerd
met de vraag uit het mbo-groen naar actueel en toegankelijk lesmateriaal. De
Dierenbescherming en het Lectoraat Welzijn van Dieren schakelden het Ontwikkelcentrum in
voor het ontwikkelen van de leermiddelen. CITAVERDE College Horst, AOC Oost Almelo, de
Dierenbescherming en Wageningen UR Livestock Research leverden vakinhoudelijke input.
Interactieve, webbased cursus
Omdat de verschillende partijen verschillende doelgroepen bedienen, is het eindresultaat in
twee vormen beschikbaar: een complete cursus en zes afzonderlijke leereenheden. Zowel
de Dierenbescherming als de Groene Kennis Coöperatie (GKC) zetten de interactieve,
webbased cursus in. De Dierenbescherming borgt door middel van deze cursus de kwaliteit
van haar vrijwilligers en medewerkers. De GKC deelt de kennis over dierenwelzijn met het
bedrijfsleven en de maatschappij door de cursus op het Dierenwelzijnsweb te plaatsen
(www.groenkennisnet.nl/dierenwelzijnsweb/cursus-dierenwelzijn).
Flexibel in te zetten leereenheden
Voor mbo-groen (niveau 3 en 4) publiceert het Ontwikkelcentrum het materiaal als zes
leereenheden via de Educatieve Contentcatalogus (ECC). Docenten en studenten kunnen
hier flexibel gebruik van maken, bijvoorbeeld door een eigen lesprogramma samen te stellen
op basis van onderdelen uit de leereenheden. ’Met dit lesmateriaal kun je inhoud geven aan
het abstracte begrip dierenwelzijn’, zegt Hans Hilverda. Hij is docent Dierverzorging aan het
CITAVERDE College in Horst en werkte mee aan de ontwikkeling van het lesmateriaal. ‘Een
prima hulpmiddel om studenten voor te bereiden op hun toekomstige beroep en de
verantwoordelijke rol die zij dan vervullen richting dieren.’

De interactieve, webbased cursus Dierenwelzijn

einde persbericht
Over het Ontwikkelcentrum
Het Ontwikkelcentrum is specialist op het gebied van de ontwikkeling en vernieuwing van
leermiddelen. Tot onze opdrachtgevers behoren aoc’s, roc’s, scholengemeenschappen,
educatieve uitgeverijen, kenniscentra en opleidingsinstituten. Kijk voor meer informatie op
onze website: www.ontwikkelcentrum.nl
De leereenheden maken deel uit van de collectie lesmateriaal voor groen onderwijs van het
Ontwikkelcentrum. Onderwijsinstellingen die nog geen abonnement en daarmee toegang tot
het lesmateriaal hebben, kunnen contact opnemen met ons via (0318) 642 992 of
info@ontwikkelcentrum.
Voor meer informatie over dit persbericht of afbeeldingen uit het materiaal kunt u contact
opnemen met:
Hanneke Bulten, medewerker marketingcommunicatie Ontwikkelcentrum
(0318) 642 992 of info@ontwikkelcentrum.nl
Marijke de Jong, Dierenbescherming
(088) 811 32 45 of marijke.dejong@dierenbescherming.nl
Marko Ruis, expert dierenwelzijn Wageningen UR Livestock Research / GKC
(0320) 293 550 of marko.ruis@wur.nl

