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Doelstelling

De aanleiding voor het programma Dierenwelzijn is de aanhoudende maatschappelijke
relevantie van het onderwerp en de grote diversiteit (gebruikscontexten, diersoorten) en
complexiteit (kennis, waarden, emoties, sturingsmechanismen) ervan. Hierdoor is
ondersteuning van onderwijs en andere geïnteresseerde partijen met actuele,
wetenschappelijk gefundeerde expertise gewenst.

Het programma Dierenwelzijn heeft als doel het kenniscluster dierenwelzijn te organiseren
rond de behoeftes van onderwijs, ondernemers en NGO's. Het programma wil daarbij
functioneren als inspirator en kennisbasis voor andere GKC-programma’s (Productie &
Handel Dier, Regionale Transitie en Groene Kennis voor Burgers).

Werkwijze

Er worden projecten ontwikkeld die onderwijs, ondernemers en NGO's binnen het domein
Dierenwelzijn verbinden in arrangementen. Deze projecten zijn gericht op een betere
ontsluiting, ontwikkeling en toepassing van kennis over het welzijn van dieren èn over de
waarde die dieren voor mensen hebben. Het programmateam is een breed samengesteld
team met vertegenwoordigers vanuit de diverse MBO en HBO-dieropleidingen,
dierenwelzijnsonderzoek, windstreken en sectoren.
Het kernteam, dat circa acht keer per jaar vergadert, zorgt ervoor dat strategische opgaven
worden omgezet in operationele taken en is verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. Het
volledige team komt eens per kwartaal bij elkaar en bestaat uit twaalf personen. In de loop
van 2012 wordt uit dit team een selectie gemaakt van zes personen: een programmaleider,
twee vertegenwoordigers uit het MBO, een vertegenwoordiger uit het HBO, een
communicado en een secretaris. Meer informatie over de projecten van programma
Dierenwelzijn vindt u in de programmafolder.

Betrokken onderwijs- en externe instellingen zijn Hogeschool Van Hall Larenstein
(penvoerder), HAS Hogeschool Den Bosch, Hogeschool Inholland Delft, Helicon Opleidingen
Nijmegen, Wellantcollege Houten, Landstede Raalte, Wageningen UR Livestock Research
en Ontwikkelcentrum.
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