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Dierenwelzijn in beeld

Doelstelling

Uit onderzoek vanuit het GKC-programma Welzijn van Dieren bij twintig aoc's en vier
dieropleidingen is gebleken dat in het onderwijs behoefte is aan beeldmateriaal over
diergedrag, huisvesting van dieren, ethische kwesties en voorbeelden van goed en slecht
dierenwelzijn op bedrijven. Daarnaast bestaat bij (aspirant) veehouders behoefte aan goede
voorbeelden van transparantie op of rondom het bedrijf.

Doel van het project is het opzetten van een beeldbank met films, foto's en interactief
materiaal op het gebied van welzijn van dieren voor gebruik in onderwijs, door veehouders en
door particulieren.
Subdoelen:
• Belichten van: 'good en bad practices' bij gehouden dieren; gangbare en innovatieve
houderijsystemen; ethische dilemma’s; voorbeelden van soortspecifiek en afwijkend
diergedrag; lopend en afgerond welzijnsonderzoek; verschillende vormen van omgaan met
dieren;
• Informeren over en enthousiasmeren voor het openstellen van veehouderijbedrijven;
• Het hebben van filmmateriaal op semi-professioneel niveau (gemaakt door
studenten/leerlingen) en professioneel niveau;
• Het betrekken van hbo- en mbo-studenten en leerlingen in alle fasen van de ontwikkeling;
• Hen onderdeel worden van de website www.dierenwelzijnsweb.nl;
• Een koppeling hebben met www.groenkennisnet.tv in Livelink voor het uploaden van
filmpjes.
Werkwijze

Na het bouwen van een beeldbank door studenten van de NHL, inventariseren studenten van
VHL bestaand materiaal. Leerlingen van het mbo selecteren vervolgens het beste
beeldmateriaal. Ontbrekend beeld wordt gefilmd door leerlingen van het Groenhorst College
Barneveld. De beeldbank wordt naar verwachting in juli 2013 opgeleverd en beschikbaar
gesteld via www.dierenwelzijnsweb.nl.
Het Groenhorstcollege Barneveld is penvoerder en werkt samen met NHL Hogeschool,
Hogeschool Van Hall Larenstein, Ontwikkelcentrum, Wageningen UR Livestock Research en
LEI Wageningen UR.

Resultaat

Op basis van tussenrapportage, maart 2013:
Het project heeft een beeldbank opgeleverd met video’s op het gebied van welzijn van dieren
voor gebruik in het onderwijs, door veehouders en door particulieren
(http://www.groenkennisnet.nl/dierenwelzijnsweb/Pages/beeldbank.aspx). De beeldbank is
onderdeel van Dierenwelzijnsweb van Groen Kennisnet en is onderverdeeld in thema’s, zoals
diergezondheid, diergedrag en huisvesting. Ook is er binnen dierenwelzijnsweb een YouTube
kanaal geopend, http://www.youtube.com/user/dierenwelzijn?feature=results_main. Op dit
YouTube kanaal worden filmpjes opgenomen die door de redactie zijn gecontroleerd. De
indeling is in thema’s, zoals verrijking, afwijkend gedrag en welzijn paarden.
Voor de beeldbank hebben studenten van deelnemende scholen bestaand materiaal
verzameld en nieuwe filmpjes gemaakt. Een internet-test en app zijn in voorbereiding,
evenals leermiddelen die het gebruik van beeldmateriaal bevorderen.
Er zijn twee films over transparantie in de veehouderij gemaakt, voor de melkvee- en
pluimveehouderij. De film over transparantie in de varkenshouderij is in voorbereiding.
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