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Doelstelling

Veel informatie over dierenwelzijn bereikt mensen via gekleurde boodschappen. Daardoor
groeit de behoefte aan helderheid en vereenvoudiging van informatie, zodat burgers/
consumenten beter in staat zijn een weloverwogen keuze te maken. Het groene onderwijs is
een geschikte plek om zo objectief mogelijke informatie te verzamelen en uit te dragen naar
verschillende doelgroepen in de maatschappij. Door studenten daarbij te betrekken, worden
zij zich meer bewust van vraagstukken rond dierenwelzijn en ontwikkelen zij beroepsgerichte
competenties.
Doel van het project is de rol van het groene onderwijs te versterken in het verbeteren van
informatievoorziening rond dierenwelzijn richting burgers. Bij bezoekers van
kinderboerderijen, dierenwinkels en supermarkten wordt de informatiebehoefte in kaart
gebracht. Daarnaast doen studenten ervaring op met gedragsonderzoek bij dieren en
ontwikkelen zij een toekomstvisie over dierenwelzijn.
Subdoelen:
• Ontsluiten van kennis over dierenwelzijn naar een brede doelgroep;
• Bevorderen van de vraagsturing in het onderwijs;
• Wisselwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs versterken;
• Actief integreren van het thema dierenwelzijn in het onderwijs.

Werkwijze

Penvoerder hogeschool INHOLLAND Delft, School of Agriculture & Technology, werkt in dit
project samen met Clusius mbo, Alkmaar. Daarnaast zijn het Ontwikkelcentrum, de Stichting
Kinderboerderijen Nederland, Dibevo (brancheorganisatie gezelschapsdieren) en het CBL
(Centraal Bureau Levensmiddelenhandel) bij het project betrokken. In overleg met de
brancheorganisaties hebben de studenten een enquête opgesteld en uitgevoerd onder
bezoekers van kinderboerderijen, dierenwinkels en supermarkten. Daarnaast maakten de
hbo-studenten een opzet voor gedragsonderzoek bij dieren, als indicator voor hun welzijn.

Resultaat

Aan dit project hebben 43 hbo-studenten van Inholland en 7 vierdejaars mbo-studenten van
Clusius meegewerkt. De activiteiten in dit project zijn in bestaande thema’s uit het curriculum
verweven. De activiteiten behelsden het uitvoeren van een gedragsonderzoek en het
uitvoeren van een enquête bij kinderboerderijen, dierenwinkels, tuincentra en supermarkten.
De bewustwording over dierenwelzijn is met dit project toegenomen bij zowel de
projectmedewerkers als studenten en leerlingen. Daarnaast is er in het onderwijs meer
aandacht voor dierwelzijn gekomen.
De volgende activiteiten zijn uitgevoerd:
• Voor een aantal diergroepen (kip, paard, varken en papegaai) hebben hbo-studenten een
zogeheten ethogram voor gedragsonderzoek uitgewerkt. De gedragswaarnemingen zijn
uitgevoerd door hbo- en mbo-studenten;
• Studenten van Inholland ontwikkelden de enquête die door zowel hbo- als mbo-studenten is
afgenomen bij verschillende doelgroepen;
• De studenten hebben een themadag georganiseerd waarop zij de resultaten van de
enquêtes en het gedragsonderzoek aan betrokken partijen presenteerden;
• De Clusius studenten hebben voorlichting over dierenwelzijn gegeven op een vmbo en
hebben een dvd over de projectactiviteiten gemaakt.
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