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Doelstelling

Dierenwelzijn krijgt steeds meer aandacht. Het Citaverde College wil burgers meer betrekken
bij dit maatschappelijke item. Een andere ontwikkeling is dat de Dierenbescherming Limburg
in 2010-2011 een regionaal dierenwelzijnscentrum wil openen, waarbij mogelijk twee
vestigingen worden gecreëerd. Een hoofdvestiging in Zuid-Limburg en een nevenvestiging in
Noord-Limburg, vlakbij Citaverde College Horst. Citaverde wil hieraan een bijdrage leveren
door een samenwerkingsverband met de Dierenbescherming op het gebied van educatie
binnen dit dierenwelzijnscentrum te realiseren, een en ander in samenwerking met de Fontys
Hogeschool Sittard (PABO), HAS Den Bosch en CNME Maastricht.
Doel van het project is de diverse doelgroepen binnen het dierenwelzijnscentrum meer te
betrekken bij en voorlichting te geven over dierenwelzijn en aanverwante thema’s. De
doelgroepen kunnen hiermee de koppeling maken tussen het thema dierenwelzijn en de door
hun gehouden (huis)dieren.
Subdoelen:
1. Een lessencyclus dierenwelzijn (pilot), deze lessencyclus kan gebruikt worden als
voorlichtingsmateriaal aan bezoekers (o.a. basisscholen) van het dierenwelzijnscentrum;
2. Een inventarisatie van mogelijkheden om kennis over dierenwelzijn over te brengen op de
diverse doelgroepen binnen het dierenwelzijnscentrum;
3. Uitgewerkte mogelijkheden om kennis van dierenwelzijn over te brengen op de
doelgroepen binnen het dierenwelzijnscentrum.

Werkwijze

MBO-deelnemers ontwikkelen met hulp van HBO-studenten dierwelzijnslessen voor
basisschoolleerlingen / VMBO-leerlingen. De MBO-deelnemers gaan vervolgens diverse
basisschoolleerlingen en VMBO-leerlingen middels de ontwikkelde lessen informeren over
dierenwelzijn. Als vervolg op dit project zal deze pilot uitgebreid worden met diverse
aanvullende mogelijkheden om de doelgroepen, welke het dierenwelzijnscentrum bezoeken,
te informeren over dierenwelzijn en aanverwante thema’s, welke indirect ook tot het verhogen
van dierenwelzijn leiden, zoals cradle to cradle. Hierbij zal de nadruk liggen op
kennisoverdracht en innovatie.
Penvoerder is Citaverde College. Andere betrokken partijen zijn CNME Maastrich,t
Dierenbescherming Limburg, Fontys PABO Limburg en HAS Hogeschool.

Resultaat

In de eindrapportage worden de volgende resultaten genoemd:
• Een kant-en-klare Lessencyclus Dierenwelzijn voor het basisonderwijs is ontwikkeld;
• Er zijn educatieplannen Dierenwelzijn gemaakt voor diverse doelgroepen binnen het
Dierenwelzijnscentrum Limburg;
• Het Dierenwelzijnscentrum wordt waarschijnlijk in 2013 geopend, waarna de materialen
binnen het centrum gebruikt kunnen worden.
De materialen die in het kader van het project gemaakt zijn worden ook beschikbaar gesteld
via Groen Kennisnet en Dierenwelzijnsweb.
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