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Introductieles 

 

Doelen: 

De leerlingen: 

• kunnen vertellen dat we in Nederland 

veel dieren houden voor vlees, eieren 

of melk. 

• kunnen uitleggen dat als je dieren 

houdt, je de dieren goed moet 

verzorgen.  

• zijn geïnteresseerd om meer over 

dieren te weten te komen, vooral 

dieren die we houden voor voedsel.  
 

 

Duur: 

Introductie : 10 minuten 

Aan de slag : 10  – 10 minuten 

Afsluiting : 10 minuten 

 

Benodigdheden: 

• Niets nodig.  

 

Werkvormen: 

Klassikaal, zelfstandig, tekenen, filmpje.  

 

____________________________________________________________________________________________________ 

Introductie – Wat eet ik? 

In deze les leren de kinderen meer over het eten en drinken dat ze thuis hebben. Hoe komt dat eten en 

drinken in de supermarkt? Wie maakt dat? Wordt het allemaal door hetzelfde dier/dezelfde mens 

gemaakt? Alle informatie die u voor deze les nodig hebt is te vinden op 

http://dierenwelzijnslessen.groenkennisnet.nl; ga naar het leerkrachtgedeelte of klik in het 

leerlingengedeelte op één van de dieren. 

 

Bekijk ter introductie met de leerlingen het filmpje ‘Mijn Beessie is een Koe’, over een jongen met ‘zijn’ 

koe. Deze is te vinden op www.schooltv.nl/beeldbank. Bespreek het filmpje na afloop. Wat hebben de 

leerlingen gezien? Wat wisten ze al en wat nog niet?  

 

Aan de slag – Welke producten? 

Bespreek hierna met de leerlingen wat je nog meer kunt eten van wat de koe maakt. Denk aan allerlei 

melkproducten zoals yoghurt, vla of karnemelk, maar ook aan vlees. Zijn er nog meer dingen die je eet, 

die dieren maken? Laat de leerlingen etenswaren opnoemen die dieren maken, zoals: vlees, melk, 

eieren, maar misschien bedenkt een kind ook wel vis of honing. Zet alle genoemde etenswaren op het 

(digi)bord. Geef de etenswaren die van de koe afkomstig zijn een rode kleur, producten van het varken 

een blauwe kleur en van de kip een gele kleur.  

 

Aan de slag – De verzorging 

Al deze dieren worden door mensen gehouden in stallen of hokken (behalve wild en zeevis). Iemand 

moet daar dus voor zorgen. Wie is dat? Wat moet die verzorger allemaal doen? Wanneer zorg je goed 

voor een dier? Dan moet je weten wat een dier nodig heeft. Maar wat heeft een dier nodig?  
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Deel werkbladen uit waarop een plaatje van een productiedier staat (bijvoorbeeld een koe, varken, 

kip, geit, vis of honingbij). Laat de leerlingen bij het plaatje tekenen wat dat dier volgens hen nodig 

heeft. Laat enkele leerlingen hun tekening uitleggen, waarom hebben zij voor bepaalde dingen 

gekozen? Hang alle resultaten op om er later nog eens op terug te komen. Misschien is het mogelijk om 

op een grote tekening alle resultaten te inventariseren? Deze inventarisatie kunt u daarna ordenen met 

behulp van onderstaande punten. Misschien herkent u de volgende zaken in de tekeningen? 

• Eten en drinken 

• Een goede omgeving: een goed hok of fijne stal 

• Niet ziek of gewond zijn / gezond zijn 

• Niet bang zijn of gestresst / het dier voelt zich prettig 

• Kunnen doen wat het dier wil / zich gedragen, zoals bij dat dier hoort 

(Voor de theorie achter deze ‘vijf vrijheden’, zie onderstaand schema) 

 

Theorie/achtergrond vijf vrijheden (Brambell Committee, 1965). 

De voorwaarden voor een goed dierenwelzijn noemen we ook wel de ‘vijf vrijheden’. Een dier heeft 

een goed welzijn als aan de vijf vrijheden is voldaan. De vijf vrijheden zijn: 

1 

2 

 

3 

4 

 

5 

Vrijheid van honger en dorst (voldoende eten en drinken van de juiste soort) 

Vrijheid van ongemak (een goed hok of goede stal met bijvoorbeeld een zachte ondergrond 

om op te liggen) 

Vrijheid van ziekte en verwondingen 

Vrijheid van angst en stress (goed behandeld worden door de verzorgers) 

Vrijheid om natuurlijk gedrag te kunnen uitoefenen (een dier moet zich als dier kunnen 

gedragen: een koe moet kunnen grazen, een varken wroeten, een kip scharrelen, etc) 

 

Afsluiting 

Vraag de leerlingen wanneer ze denken dat een dier zich prettig voelt. Leg uit dat een dier zich prettig 

voelt en tevreden is, als het dier heeft wat hij nodig heeft. Bijvoorbeeld eten en drinken, andere dieren, 

een fijn hok of ruime stal, of een wei om in te grazen of te scharrelen. Als een dier zich prettig voelt en 

tevreden is, heeft hij een goed dierenwelzijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 


