
Dierenwelzijnslessen en leskist 
beschrijving voor NME centra. 
 

Titel: Dierenwelzijnslessen voor basisscholen 
Type: leskist 
 
Omschrijving: 
Deze leskist hoort bij het lesprogramma Dierenwelzijnslessen. De dierenlessen voor groep 1 tot en 
met 8 zijn te vinden op: http://dierenwelzijnslessen.groenkennisnet.nl. Op deze site zijn naast de 
complete lessen ook verschillende webquests, digitale werkbladen, opdrachten die aansluiten bij de 
lessen en spelletjes te vinden. 
De lessen gaan over de volgende productiedieren: kip, koe, varken, geit, vis, konijn en honingbij. 
De leskist brengt de praktijk in de lessen. 
 
Doel: 
Met de Dierenwelzijnslessen leren kinderen: 

- Waar hun eten vandaan komt 
- Over de biologie en het welzijn van productiedieren 
- Hoe een dier in elkaar zit, hoe het eruit ziet en wat het allemaal doet 
- Dat een dier goed verzorgd moet worden 

 
Het doel van de leskist is om de dierenlessen tastbaar te maken. De kinderen kunnen kennismaken 
met producten, voer en delen van het dier (zoals vacht en veren) zelf. Op deze manier kunnen de 
kinderen hun zintuigen gebruiken om de lessen ook daadwerkelijk te beleven.  
 
Periode: 
Geheel jaar 
 
Niveau: 
Basisonderwijs, groep 1 tot en met 8 
 
Uitleentermijn: 
[In te vullen door NME-centrum]  
 
Inhoud: 
Algemeen 

- Instructiehandleiding 
- 7x Vragenlijstboekjes 
- 7x Doolhofpuzzels 
- 7x Kleurplaten 
- 7x Memoryspellen 
- DVD; Promotiefilmpje 
- Cd-Rom; Les extra’s 
- Doosje hooi 
- Doosje stro 

 
  



Honingbij 
- Bijenwas 
- Honingpot 
- Honingraat 
- Kunstraat 
- Kaars van bijenwas 
- Stuifmeelkorrels 

Geit 
- Geitenmelkpak 
- Geitenvoer 
- Geitenhaar 
- Schapenwol 
- Oormerk 

 
Kip 

- Donsveren 
- Biologische eierdoos 
- Vrije uitloop eierdoos 
- Rondeel eierdoos 
- Overige veren 
- Kippenvoer 

 
Koe 

- Koeienvoer 
- Halfvolle melkpak 
- Volle melkpak 
- Yoghurtpak 
- Kwark-yoghurtpak 

 
Konijn 

- Konijnenvoer 
 
Varken 

- Varkensvoer 
 
Vis 

- Verpakking vis MSC-keurmerk 
- Verpakking vis ASC-keurmerk 
- Vissenvoer 

 
Uitvoering door: 
Leerkrachten 
 
Tijdinvestering:  
Zie lessen op de site 
 
Opmerkingen: 
De verpakkingen in de leskist zijn allemaal leeg i.v.m. hygiëneregels. De leerkrachten kunnen er zelf 
voor kiezen om voedingsproducten aan te schaffen om de leerlingen deze te laten proeven. 
Het veevoer wat in de leskist zit is uitsluitend voor demonstratiedoeleinden geschikt. Het voer dient 
niet door kinderen of dieren te worden geconsumeerd. 
 



Verdere benodigdheden: 
Geen.  
 
Kosten: 
[In te vullen door NME-centrum] 
 
Kwaliteitsmeter: 
[Wordt nog aangeleverd door HAS Hogeschool] 


