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Dierenlessen in het basisonderwijs

Doelstelling

De maatschappij vraagt om meer dierenwelzijn. Om te komen tot een maatschappij met
bewuste burgers die rekening houden met welzijn van dieren, moet dierenwelzijn al van jongs
af aan een bekend en vertrouwd begrip zijn. Objectief en toegankelijk lesmateriaal is op
basisscholen echter nauwelijks voorhanden.
Doel van het project is om leerlingen van basisscholen te bereiken met een lespakket over
biologie en welzijn van dieren en hen zo meer bewust te maken van dierenwelzijn.
Subdoelen:
• Gebruiksklare en geteste leskist bij het lespakket;
• Interactieve en actuele website behorende bij het lespakket;
• Afgeronde effectstudie aangaande het lespakket;
• Afgeronde screening door kwaliteitsmeter NME, een objectief keurmerk voor lesmaterialen
op het gebied van natuur- en milieueducatie in het onderwijs;
• Bekendheid van het lespakket bij basisscholen via communicatie en PR.

Werkwijze

In 2009-2010 is het Kigo project 'Dierenwelzijn voor de basisschool' uitgevoerd om
dierenwelzijnslessen over voedselproducerende dieren te ontwikkelen voor de basisschool.
Dit materiaal wordt nu uitgetest en aangepast na pilots en een effectstudie. Na de testfase
wordt ook lesmateriaal over gezelschapsdieren toegevoegd omdat dit beter aansluit bij de
belevingswereld van kinderen. Om het lesmateriaal een objectief keurmerk te geven wordt
het gescreend door de kwaliteitsmeter NME (Natuur- en Milieu Educatie), een onafhankelijk
keurmerk voor lesmaterialen op het gebied van natuur- en milieu educatie voor het
basisonderwijs. Tevens wordt er een nieuwe website ontwikkeld, die onder GroenKennisnet
valt. In de eerste helft van 2013 is het lesmateriaal beschikbaar gemaakt
via http://dierenwelzijnslessen.groenkennisnet.nl/.
Hogeschool HAS Den Bosch is penvoerder van dit project en werkt samen met Wageningen
UR, Fontys PABO Den Bosch, OVC-Educatieve dienstverlening, Steunpunt Smaaklessen en
de Landelijke Dierenbescherming. Daarnaast nemen diverse basisscholen deel aan het
project.

Resultaat

Op basis van tussenrapportage 2:
HAS Hogeschool Den Bosch heeft samen met de andere projectpartners het lesmateriaal
uitvoerig getest op diverse basisscholen. Daarbij is zowel gekeken naar bruikbaarheid,
enthousiasmering als leeropbrengst. Op basis van de uitkomsten is het lesmateriaal
aangepast en op een vernieuwde website geplaatst.
Naast de aanpassingen van bestaand materiaal, zijn nieuwe dierenwelzijnlessen ontwikkeld
voor groep 3 en 4, introductielessen gemaakt voor alle groepen, webquests over
verschillende onderwerpen binnen het thema dierenwelzijn en digitale werkbladen met
opdrachten voor de bovenbouw.
De dierenwelzijnslessen zijn nu toegankelijk gemaakt via
http://dierenwelzijnslessen.groenkennisnet.nl. Leerkrachten en leerlingen van basisscholen
kunnen er terecht voor objectieve informatie en lessen over de biologie en het welzijn van kip,
varken, koe, geit, konijn, vis en honingbij. Er zijn veel losse (kortdurende) lesactiviteiten die
met elkaar gecombineerd kunnen worden.
De komende tijd wordt het lesmateriaal verder onder de aandacht gebracht van basisscholen
en leerkrachten.
In de laatste fase van het project werken studenten aan het ontwerpen en uitvoeren van
leskisten bij de dierenwelzijnslessen om interactief onderwijs te bevorderen. De tweede
evaluatiemeting liet een duidelijke positieve leeropbrengst zien.
Het lesmateriaal is gescreend door de Expertscore, de opvolger van de kwaliteitsmeter NME,
en heeft 3 sterren gekregen. Het lesmateriaal is opgenomen in de GroenGelinkt database.
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