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Informatie KIGO

Het Lectoraat Welzijn van Dieren
vormt via netwerken, onderzoeken en
projecten de schakel tussen
onderwijs, onderzoek, praktijk en
samenleving. Hierbij wordt gewerkt
aan nieuwe inzichten en kennis ten
aanzien van verbetering van het
welzijn van dieren in de praktijk.

Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u de nieuwe digitale nieuwsbrief van het
Lectoraat Welzijn van Dieren. In deze uitgave kunt u onder
andere de voortgang van de KIGO-projecten die in 2008 van start
zijn gegaan nalezen. Ook vindt u hierin een actuele weergave van
de activiteiten van het Lectoraat.

Waarborgen
Paardenwelzijn
Het beoogde doel van het project
'Waarborgen Paardenwelzijn', wat in
augustus 2008 van start is gegaan, is
door bewustwording bij studenten,
docenten en ondernemers het
paardenwelzijn in Nederland te
verbeteren. Om dit doel te bereiken
worden de problemen in kaart gebracht,
mogelijke oplossingsrichtingen om
paardenwelzijn te verbeteren worden in
de praktijk getoetst en een netwerk van
werkgroepen paardenwelzijn wordt
opgezet en onderhouden.

Ondernemen met
Dierenwelzijn
In oktober 2008 is onder leiding van
Merijn Knibbe, docent aan Hogeschool
Van Hall Larenstein te Leeuwarden, het
project 'Ondernemen met Dierenwelzijn'
van start gegaan. Het project streeft
naar twee doelen, namelijk het in kaart
brengen van mogelijkheden voor
rendabel welzijnsvriendelijk ondernemen
en het vinden van mogelijkheden om de
houding van ondernemers ten aanzien
van welzijnsvriendelijk ondernemen
positief te beïnvloeden.

Bovendien wordt er een
onderwijsprogramma paardenwelzijn
voor de beroepsopleidingen in de
paardenhouderij ontwikkeld.
Tijdens het afgelopen half jaar zijn de
betrokkenen van het project actief
geweest om deze doelen te realiseren.
In het kader van het project zijn een
aantal studenten gestart met
onderzoeken naar gezondheid, gedrag,
voeding en huisvesting binnen de
paardenhouderij.

In het afgelopen half jaar werd in nauwe
samenwerking met de partners van het
project, ZLTO en CAH Dronten, gewerkt
aan het opzetten van een cursus voor
ondernemers. Deze cursus zal in het
najaar van 2009 plaatsvinden. Tijdens
deze cursus laten ondernemers elkaar
zien hoe ze winst met dierenwelzijn
kunnen maken.
Op 23 juni wordt een studiedag in het
kader van het project georganiseerd met
de titel 'Profiting from Animal Welfare'.
Hiervoor is onder andere Professor
Alistair Lawrence uit Engeland als
spreker uitgenodigd, om een toelichting
op een soortgelijk project in Engeland te
geven.

Dierentuinvoeding
Onder leiding van Tjalling Huisman,
docent aan de Hogeschool Van Hall
Larenstein te Leeuwarden, is in augustus
2008 het project ‘Dierentuinvoeding’ van
start gegaan. Het doel van dit project is
de ontwikkeling van een
scholingsprogramma dierentuinvoeding
voor dierentuinmedewerkers. In de
cursus staat naast het aanbrengen van
algemene kennis vooral de eigen
werkomgeving van de dierverzorgers
centraal.

Tijdens het afgelopen half jaar is de
invulling en organisatie van de cursus
verder ontwikkeld met de betrokken
partijen. Zo gaan diverse dierentuinen
hun medewerking verlenen aan een
educatief filmproject van STOAS
studenten rondom het thema
verantwoord voeren van roofdieren. In
het komende half jaar ligt de nadruk op
de materiaalontwikkeling voor de
cursus, een pilot van de cursus vindt
plaats in het aankomend najaar.

Studium Generale

'Wat een ellende, die
kattenbende?'
De zwerfkattenproblematiek stond
centraal tijdens het Studium Generale
op jl. 18 maart aan Hogeschool Van Hall
Larenstein te Leeuwarden. Een viertal
sprekers belichtte deze problematiek
vanuit diverse hoeken en aansluitend
vond er een discussie met de zaal
plaats. De sprekers die aan deze
informatieve middag hun medewerking
verleenden waren:
mw. von Jessen, Dierenbescherming;
mw. Wallenaar, gemeente Emmen, mw.
Opsteegh, RIVM en
dhr. van Wijk, Hogeschool Van Hall
Larenstein. Voor het lezen van het
gehele verslag zie het
dierenwelzijnsweb.

Aankondiging Studium
Generale 27 mei ‘Jacht’
Tijdens het tweede Studium Generale
van 2009 staat het thema ‘Jacht’
centraal. Deze vindt plaats op 27 mei
aan Hogeschool Van Hall Larenstein,
Leeuwarden. Tijdens deze informatieve
middag komen de diverse redenen en
methoden van jacht aan bod, ook wordt
er vanuit verschillende perspectieven
naar de jacht gekeken. Hou voor meer
informatie het dierenwelzijnsweb in de
gaten.

Producten van het
Lectoraat
- DierenWelzijnsWijzer
(cahier en DVD)
- Minor Animal Walfare
Quality Management
- Onderwijsmodule
Vitale Koeien
- CD-ROM Koeien in Beweging
- Educatief spel Vincent de Vet

Ideeën?
Hoewel het lectoraat niet stil zit, is er
altijd ruimte voor nieuwe ideeën! U bent
dus altijd van harte welkom om ideeën
aan te kaarten en mogelijkheden voor
ontwikkeling met ons te bespreken. Wij
spannen ons graag in om met u te
bekijken hoe we goede
projectvoorstellen van de benodigde
menskracht en financiering kunnen
voorzien.
Belangrijk daarbij is uiteraard dat onze
activiteiten uiteindelijk moeten bijdragen
aan een betere positie van dierenwelzijn
in het onderwijs.

Met vriendelijke groet,
Lectoraat
Welzijn van Dieren
welzijnvandieren@vanhall-larenstein.nl
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