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Doelstelling

Animal Event is een driedaags educatief dierenevenement. Het evenement wordt gehouden
op het terrein van Safaripark Beekse Bergen. In dit project worden studenten ingezet bij de
organisatie en uitvoering van het event. Door het toepassen van competentiegerichte
onderwijsmethoden wordt bijgedragen aan de professionalisering van de sector. Studenten
bekwamen zich op het gebied van onder andere kennisoverdracht en netwerken, beter dan
zonder die relatie met het beroepenveld. Daarnaast profiteert de sector direct van de
inspanningen van de studenten doordat de activiteiten bijdragen aan kenniscirculatie en
verdere professionalisering van economische activiteiten. Het in samenwerking met het
bedrijfsleven opzetten van een animal event wordt ingebouwd in het studieprogramma van de
studenten. In de voorbereiding en uitvoering van het event, werken sector en
onderwijsinstellingen samen om tegemoet te komen aan het toenemende maatschappelijke
belang voor het verantwoord houden van dieren ten behoeve van sport, gezelschap en
recreatie (o.a. wildlife-beleving).
Doel van het project is het opzetten van een voor het onderwijs uitdagende setting (animal
event) in samenwerking met kennisinstellingen en bedrijfsleven waarmee studenten
competentiegericht een bijdrage leveren aan kenniscirculatie op het gebied van het houden
van niet-productiedieren.

Werkwijze

Voor de ontwikkeling van het animal-event werken studenten en medewerkers van HAS Den
Bosch en AOC Helicon werken in samenwerking met de overige partners aan de organisatie
van het event als geheel; werven van deelnemers en sponsoring; opzet van het
kenniscentrum van het event; organisatie en uitvoering werving bezoekers. De voorgaande
activiteiten worden in het onderwijs ingebouwd in het kader van de competentieontwikkeling
met aspecten zoals: marketing, organisatie, ondernemerschap, kennis vergaren,
samenwerken, leidinggeven, voorlichting en kennisoverdracht. Daarna begint de uitvoering
van het event: Studenten en medewerkers van HAS Den Bosch en AOC Helicon dragen in
samenwerking met de overige partners bij aan de uitvoering van het event: organiseren,
leiding geven, netwerken, presenteren, samenwerken. Na het event volgt de evaluatie: ten
behoeve van implementatie van het voortraject in het onderwijs ten behoeve van de
uitvoering van het event. Tot slot wordt er een blauwdruk gemaakt ten behoeve van de
inbouw in het onderwijs van het voortraject en een draaiboek ten behoeve van de uitvoering
van het event.
Penvoerder is HAS Hogeschool. Andere betrokken partijen zijn Helicon Opleidingen,
provincie Noord-Brabant, IVN-Consulentschap, Academy Stal Bartels en Safaripark Beekse
Bergen.

Resultaat

Op het Animal Event 2008, een educatief driedaags dierenevenement op het terrein van
Safaripark Beekse Bergen is kennis verspreid over o.a. biodiversiteit, gedrag van dieren,
duurzaamheid, waarbij de natuurlijke omgeving van mensen en dieren centraal staat. Er zijn
diverse clinics, demonstraties, workshops en vele (huis)dieren te bezichtigen geweest. Het
aantal bezoekers was 27.500.
40 hbo-studenten van HAS Hogeschool hebben zich ingezet voor Animal Event. In het park is
er een practicum ‘gedragsonderzoek’ opgezet bij de mantelbavianen. Studenten helpen IVN.
Op het evenementterrein zijn een viertal stands ingericht door studenten. In de diverse HASstands worden activiteiten verricht t.b.v. het verschaffen van informatie over diverse
onderwerpen.
40 mbo-leerlingen van Helicon Opleidingen hebben verschillende demonstraties verzorgd,
onder andere bij de paarden. Alle studenten / leerlingen zijn gecoacht door docenten van
HAS Den Bosch en MBO Helicon.
Producten van het project zijn:
• Interactieve presentaties door studenten;
• Hbo-/mbo-niveau is vertaald naar de doelgroep;
• Draaiboek voor volgend schooljaar is opgesteld.
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