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Dierenwelzijn, hoe smakelijk is dat?

Doelstelling

Dierenwelzijn krijgt vanuit de maatschappij en overheid steeds meer aandacht. In het
onderwijs en bij bedrijven is die aandacht echter nog beperkt. Door kinderen op jonge leeftijd
te interesseren voor dierenwelzijn en de relatie met ons voedsel, raken zij meer betrokken bij
dierenwelzijn. Het programma Smaaklessen werkt al met dit principe: ‘door kinderen op een
positieve manier gezonde voeding te laten beleven, leren ze later bewuste voedselkeuzes te
maken’. Aansluiting op dit succesvolle programma biedt kansen om via de herkomst van
voeding het thema dierenwelzijn actief in te brengen in het basisonderwijs.
Het doel van het project is om kinderen in de basisschoolleeftijd te informeren over
dierenwelzijn en de rol die dierenwelzijn heeft bij de totstandkoming van voedsel. De
studenten uit het groene hbo die aan het project meewerken, krijgen eveneens meer inzicht
in het thema en ontwikkelen didactische vaardigheden.
Subdoelen:
• Het in kaart brengen van de mogelijkheden om kinderen te informeren over dierenwelzijn;
• Het opstellen van een lesprogramma dierenwelzijn ‘Herkomst van voedsel’ (vlees, melk,
kaas, eieren) dat gebruikt kan worden als onderdeel van Smaaklessen.

Werkwijze

Studenten van HAS Hogeschool Den Bosch (penvoerder) werken in dit project samen met
studenten van Fontys Hogescholen Pabo in Den Bosch. Zij peilen de wensen van docenten
die al aan Smaaklessen deelnemen en de interesses bij leerlingen. Het steunpunt
Smaaklessen, Wageningen UR, biedt een netwerk aan contacten met basisscholen. De
Dierenbescherming Nederland en ZLTO, eveneens partner in het project, helpen mogelijke
ideeën selecteren om op een aantrekkelijke manier kennis over dierenwelzijn over te brengen
op kinderen met als thema ‘herkomst voedsel’. Studenten van HAS en Pabo zullen de
gekozen mogelijkheden uitwerken tot een lesprogramma dierenwelzijn dat wordt uitgetest op
een aantal basisscholen.

Resultaat

• Het project heeft een nieuw lespakket over dierenwelzijn opgeleverd voor de groepen 1 t/m
8 van de basisschool, dat ingaat op het dierenwelzijn van productiedieren en de
totstandkoming van dierlijk voedsel. Er is materiaal ontwikkeld over koeien, kippen, varkens,
geiten, konijnen, vissen en honingbijen. Het pakket sluit goed aan op de reeds bestaande
Smaaklessen.
• Het ontwikkelde lespakket is inmiddels aangepast en uitgebreid in een vervolgproject, en
gratis verkrijgbaar via http://dierenwelzijnslessen.groenkennisnet.nl. Het is flexibel te
gebruiken, als zelfstandige les of als projectthema.
• Vier Pabo-studenten hebben tijdens hun stage onderdelen van het lespakket uitgeprobeerd,
maar er is geen uitgebreide pilot uitgevoerd. Uit hun ervaringen blijkt onder meer dat jonge
kinderen enthousiast meedoen met activiteiten, maar dat het lastiger is om echt bewustzijn
te creëren. Meningen van collega-leerkrachten over het project varieren van enig
enthousiasme tot bereidheid om eraan mee te werken, maar er zijn ook afwijzende reacties
vanwege een al te vol onderwijsprogramma. In het vervolgproject 'Dierenlessen voor de
basisschool' is een uitgebreide pilot studie uitgevoerd, met positieve resultaten voor
gebruiksgemak en leeropbrengst.
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