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GEBRUIK EN MISBRUIK VAN DIEREN  

3V’S LEERSCENARIO 

Auteur(s) 

Ismail Ali Gago en Jonathan González Viñas 

Samenvatting 

Dit leerscenario maakt leerlingen ervan bewust hoe dieren in onze samenlevingen gebruikt 

en misbruikt worden. Voorbeelden hiervan zijn voedselproductie en kleding,  religieuze en 

culturele tradities, amusement en huisdiertherapie. Het doel van de cursus is het verrijken van 

kennis hieromtrent en het oefenen van verschillende leervaardigheden. 

Belangrijkste elementen 

Belangrijkste 
elementen 

Suggesties 

Vak(ken) Biologie, Wiskunde, Wetenschapscultuur, Ethiek, Milieukunde  

Onderwerp Dierenwelzijn - Dieren in de samenleving  

Leeftijd van de 
leerlingen 

15-17 jaar 

Voorbereidingstijd De tijdsbesteding voor de voorbereiding van de leraren wordt 
geraamd op 2 weken. 

Lestijd De raming van de tijdsbesteding in de klas is vijf lestijden van elk 55 
minuten. Voor de uitvoering van het leerscenario wordt de 
methodiek van projectgebaseerd leren toegepast.  

Online lesmateriaal • Google Documenten (https://www.google.com/docs/about/) 

• Virtuele klaslokalen  

• Moodle (https://moodle.org/) 

• Virtuele clouds (Google Drive, OneDrive, ownCloud)  

• Padlet 

• Spreadsheets 

• Tekstverwerkers 

• Online lesmateriaal (https://exelearning.net/en/) 

• Presentatie-tools 

Offline lesmateriaal Laptops, mobiele telefoons, tablets, projectoren 

Gebruikte 
middelen 

Een essentieel onderdeel van de les is een kennismaking met 
verschillende enquêtemethoden. Leraren zullen onlinetools en -
formulieren gebruiken om enquêtes te ontwikkelen. Voorbeelden 
van tools zijn: 

• Google Formulieren: https://www.google.com/forms/about/ 

• EU-enquête: 
https://ec.europa.eu/eusurvey/home/welcome?language=nl 

• Survey Monkey: https://www.surveymonkey.com/ 

https://www.google.com/docs/about/
https://www.google.com/docs/about/
https://moodle.org/
https://moodle.org/
https://exelearning.net/en/
https://www.google.com/forms/about/
https://ec.europa.eu/eusurvey/home/welcome?language=nl
https://www.surveymonkey.com/
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Belangrijkste 
elementen 

Suggesties 

Leraren kunnen bij het opstellen van de enquête gebruik maken van 
de vragen in bijlage 1. 

Andere bronnen: 

Europese Autoriteit voor voedselveiligheid 

https://www.efsa.europa.eu/en/microstrategy/foodex2-level-2 

Consumentengewoonten in de EU met betrekking tot visserij- 
en aquacultuurproducten 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d729e2df-
0fe3-11e9-81b4-01aa75ed71a1 (online pdf) 

Voedselveiligheid in de EU 

https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/
Eurobarometer2019_Food-safety-in-the-EU_Full-report.pdf (online pdf) 

Houding van studenten ten opzichte van dierenwelzijn en -
rechten in Europa en Azië 

https://www.researchgate.net/publication/235720214_Students'_Attitudes
_to_Animals_Welfare_and_Rights_in_Europe_and_Asia 

Houding van EU-burgers ten opzichte van dierenwelzijn 

https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2096 

Houding van Europeanen ten opzichte van dierenwelzijn 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9bc3a0b7-ec17-
11e5-8a81-01aa75ed71a1/language-en 

Het huisdierenrapport 2015 

http://petreport.petsathome.com/  

Duurzame jacht en natura 2000 

https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/factsheets/hunting
.pdf  

Evaluatiecriteria voor creatief denken (zie de Google Drive link) 

https://drive.google.com/drive/folders/1wDyWpnBQZJLykKxLSMUAyCTM
6491YYGw 
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Tenzij anders vermeld, is het hergebruik van dit document toegestaan onder de Creative 

Commons Naamsvermelding 4.0 Internationaal (CC BY 4.0) licentie 

(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Dit betekent dat hergebruik wordt toegelaten, 

op voorwaarde dat de gebruiker de maker van het werk vermeldt, en aangeeft of het werk 

veranderd is. 

Voor het gebruik of de reproductie van elementen die geen eigendom van de EU zijn, kan het 

nodig zijn rechtstreeks toestemming te vragen aan de respectieve rechthebbenden. 

Doel van de les 

• Identificeren van gebruik van dieren in onze samenleving. 

• Verzamelen van verschillende meningen onder de leerlingen. 

• Ontwikkelen van kritisch denken over het onderwerp. 

Trends 

• Projectgebaseerd leren 

• Samenwerkend leren 

• Flipped classroom 

• STEM-onderwijs 

• Buitenonderwijs 

• Mobiel leren 

• Open source Leren 

• BYOD (Bring your own device) 

• Leren via sociale media 

• Leermateriaal 

• Peer learning 

21st -eeuwse vaardigheden 

• Creativiteit en innovatie 

• Kritisch denken en problemen oplossen 

• Communicatie 

• Samenwerken 

• ICT (informatie- en communicatietechnologie)-geletterdheid 

• Sociale en interculturele vaardigheden 

Lesplan 

Activiteit Procedure Tijd 

Enquête De leraren stellen het doel van de enquête voor en geven duiding. 

Zij kunnen gebruik maken van de vragen in bijlage 1 of een enquête 
opstellen met behulp van de EU-enquête, Google-forms of een 
ander hulpmiddel. Afdrukken en op papier verspreiden kan ook. 

De vragen van dit formulier kunnen worden overgenomen (ook te 
vinden in bijlage 1): 
https://docs.google.com/document/d/17y1FAadLanaANRcS0j7KTc
KPnnXNJkKGYS_IQ4GkB_U/edit 

55' 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://docs.google.com/document/d/17y1FAadLanaANRcS0j7KTcKPnnXNJkKGYS_IQ4GkB_U/edit
https://docs.google.com/document/d/17y1FAadLanaANRcS0j7KTcKPnnXNJkKGYS_IQ4GkB_U/edit
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Activiteit Procedure Tijd 

Resultaten 
en 
groepering 

Na uitvoering van de enquêtes presenteren de leerkrachten de 
resultaten en lichten zij de verschillende rollen en groepen toe 
waarmee de leerlingen aan de slag zullen gaan. Onderwerpen die 
aan bod komen zijn: het gebruik van dieren als huisdier, in 
amusement, voor voeding, bij het zoeken naar milieuoplossingen en 
in religieuze en culturele tradities (15´). 

De leerlingen worden verdeeld in groepen van vier of vijf (afhankelijk 
van het totale aantal) en elk van hen krijgt een andere rol. 

De verschillende rollen zijn: 

• Verantwoordelijke leerlogboek: Deze leerlingen zorgen voor 
de nota’s, foto's of filmpjes die de activiteit weergeven (in Google 
Docs, teksteditor of blogs). Ze vertegenwoordigen de groep en 
in de laatste vijf tot tien minuten stellen ze hun teamgenoten 
volgende vragen:  

o Wat heb je gedaan? 

o Welke middelen heb je gebruikt? 

o Ondervond je problemen? 

o Hoeveel tijd heb je eraan gespendeerd? 

• Presentator: Presentatoren zijn verantwoordelijk voor de 
eindpresentatie van de groep. Alle leerlingen in de groep leveren 
een bijdrage, de presentator verzamelt het materiaal en maakt 
de eindpresentatie. 

• Onderzoeker: Deze leerlingen zijn verantwoordelijk voor de 
informatiebronnen, licenties en het auteursrecht. 

• Map locator: Map locators verzamelen alle locaties waar 
informatie werd gevonden op een kaart (dit kan een digitale kaart 
zijn, het moet alleszins mogelijk zijn om er locaties op aan te 
duiden). De kaart wordt gekoppeld aan de bronnen die tijdens 
de les werden gebruikt.  

De leerlingen beslissen welke rol iedereen heeft en verdelen dan het 
onderzoekswerk (10´). 

Na de taakverdeling begint de eigenlijke onderzoeksopdracht (85´). 

110' 

Groeps-
taak 

 

Zodra ze klaar zijn met het onderzoek over hun onderwerp, de 
voorbereiding van het leerlogboek (15´) en de discussie daarover 
(15´) focussen ze op de voorbereiding van de presentatie en de kaart 
die met de volledige groep zal worden gedeeld (25´). 

55' 

Volledige 
groep 

De verschillende groepen stellen hun presentaties en conclusies 
aan elkaar voor (15´). 

Er volgt een debat over de onderwerpen in de volledige groep en er 
worden conclusies getrokken voor een publicatie (20´). 

De verschillende personen, verantwoordelijk voor de verschillende 
taken, groeperen zich nu per rol en maken een gemeenschappelijke 
leeragenda, een gemeenschappelijke presentatie en een map 
locator en ze zorgen ervoor dat het auteursrecht wordt 
gerespecteerd (10´). 

De leerlingen nemen de enquête opnieuw af en vergelijken de 
resultaten met de eerste enquête (10´). 

55' 
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Beoordeling 

Hieronder zit een voorbeeld van evaluatiematrix die leraren kunnen gebruiken om hun 

leerlingen te beoordelen: 

Kwaliteit van de 
informatie 

Geen 
antwoord. 
(0 punten) 

De informatie 
heeft weinig of 
niets te maken 
met de gestelde 
vragen 
(1 punt) 

De informatie 
geeft en 
beantwoordt de 
belangrijkste 
vragen, maar 
geeft geen 
details en/of 
voorbeelden  
(2 punten) 

De informatie 
beantwoordt 
de 
hoofdvragen 
en geeft 1-2 
secundaire 
ideeën en/of 
voorbeelden 
(4 punten) 

De informatie 
houdt duidelijk 
verband met het 
hoofdonderwerp 
en bevat 
verschillende 
secundaire 
ideeën en/of 
voorbeelden  
(6 punten) 

Hoeveelheid 
informatie 

Geen 
antwoord. 
(0 punten) 

Een of meer 
onderwerpen 
worden niet 
behandeld 
(1 punt) 

Alle 
onderwerpen 
zijn behandeld 
en de meeste 
vragen werden 
in 1 zin 
beantwoord 
(2 punten) 

Alle 
onderwerpen 
zijn 
behandeld en 
de meeste 
vragen zijn in 
ten minste 2 
zinnen 
beantwoord 
(4 punten) 

Alle 
onderwerpen 
zijn behandeld 
en alle vragen 
zijn in ten 
minste 2 zinnen 
beantwoord 
(6 punten) 

Redactie Geen 
antwoord. 
(0 punten) 

Veel fouten in 
grammatica, 
spelling of 
interpunctie 
(1 punt) 

Een paar fouten 
in grammatica, 
spelling of 
interpunctie 
(2 punten) 

Bijna geen 
fouten in 
grammatica, 
spelling of 
interpunctie 
(3 punten) 

Er zijn geen 
fouten in 
grammatica, 
spelling of 
interpunctie 
(4 punten) 

Taal Een mix 
(0 punten) 

Moedertaal 
(2 punten) 

Engels 
(4 punten) 

  
 

Feedback van leerlingen en leraren na de implementatie van het leerscenario tijdens de 
proeffase van het project 

Feedback van leerlingen 

• Het leerscenario was een grotere uitdaging voor leerlingen onder de 14 jaar, en minder 

groot voor leerlingen in het hoger middelbaar onderwijs, maar nog steeds uitdagend.  

• Het is aangewezen om eerst de theorie en de doelen over enquêtering aan te reiken 

en pas dan te starten met de ontwikkeling van een enquête. 

Opmerkingen van de leraar 

• Het leerscenario omvat veel verschillende discussiethema's en activiteiten en de 

projectgebaseerde leermethode is een aangewezen methodiek. Dit maakt het voor 

leraren mogelijk te kiezen tussen het spenderen van uren tijdens opeenvolgende 

dagen in één week, of gespreid en per activiteit over het semester. Een eerste sessie 

zou dan gewijd kunnen worden aan de enquête en het gebruik ervan en het testen van 

de verschillende beschikbare tools. Daarna kan een introductie volgen over de 

verschillende onderwerpen (dieren in de samenleving, cultuur, amusement) en kan 

geïmproviseerd worden door de inhoud en de activiteiten aan te passen (bijvoorbeeld 

focus leggen op ethiek en dan een opdracht geven over de ethiek van de jacht en 

recente regelgeving). 
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• Houd er rekening mee dat de materialen van het leerscenario sterk kunnen zijn. 

Leraren worden aangeraden ze aan te passen aan de leeftijd en de voorkennis van 

hun leerlingen. 

• Houd er ook rekening mee dat de onderwerpen van dit leerscenario een interessant 

maar intens debat in de klas kunnen opleveren. Trek voor elke activiteit, inclusief het 

debat, voldoende tijd uit, zodat de uitvoering volledig en zinvol is. 

• Dit leerscenario kan interdisciplinair worden uitgerold met vakken als biologie, 

anatomie, ethiek, filosofie en milieukunde. 

• We raden leraren aan vragen voor te bereiden voor alle onderwerpen die behandeld 

worden (materiaal te vinden in bijlage 2). 

• Leraren kunnen proactief bronnen vinden en introduceren over het thema (bijv. de 

UNESCO Verklaring van de Rechten van het Dier: http://www.esdaw.eu/unesco.html) 

Over het 3V’s project 

Dit leerscenario werd ontworpen in het kader van het 3V’s-project. Het 3V’s project ontwikkelt 

leeractiviteiten voor middelbare scholen om de principes van de 3V’s - namelijk vervanging, 

vermindering en verfijning van proefdiergebruik in de wetenschap - te introduceren.  

Het doel is dat leerlingen hun vaardigheden van kritisch denken en wetenschapsgeletterdheid 

ontwikkelen door onderwerpen te onderzoeken zoals ethiek in de wetenschap, hoe de 

Europese Unie het welzijn van proefdieren beschermt en welke hightech-instrumenten zonder 

proefdieren als alternatief beschikbaar zijn.  

De leeractiviteiten zijn voor leraren beschikbaar in een Massive Open Online Course (MOOC), 

aangeboden door de European Schoolnet Academy. 

Het 3V’s-project wordt gefinancierd door het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek 

van de Europese Commissie in het kader van een proefproject van het Europees Parlement. 

Dit document is opgesteld door European Schoolnet (een netwerk van 34 Europese 

ministeries van onderwijs dat innovatie in onderwijs en leren wil bevorderen), in samenwerking 

met ECORYS (een internationaal bedrijf dat diensten verleent op het gebied van onderzoek, 

advies en management) en SYRCLE (Systematic Review Center for Laboratory Animal 

Experimentation).  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.esdaw.eu/unesco.html
https://www.europeanschoolnetacademy.eu/courses/course-v1:3Rs+AnimalsInScience+2020/about
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Bijlage 1  

Enquête over verschillende onderwerpen met betrekking tot gebruik en misbruik van dieren 
in de samenleving. Je kan de vragen en antwoordmogelijkheden aanpassen, afhankelijk van 
hoe je de enquête organiseert.  

 

Algemene informatie 

*Schrijf hier je naam en familienaam 

........................................................................................................................... 

 

*Schrijf hier je leeftijd 

........................................................................................................................... 

 

* Je school (indien nodig) 

........................................................................................................................... 

 

*Je schoolniveau (kan ook vervangen worden door het niveau van de klas) 

........................................................................................................................... 

 

Andere, specificeer 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

 

Over huisdieren 

*Heb je huisdieren? 

 Ja 

 Nee 

 

Wat voor huisdier heb je? 

  Hond 

  Kat 

  Vogel 

  Paard 

  Kleine dieren 

  Vis 
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  Andere 

 

Schrijf hier elk ander soort huisdier 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

 

* Zijn we volgens jou huisdieren aan het vermenselijken? 

   Ja 

   Nee 

 

* Denk je dat mensen die huisdieren hebben het risico op overdracht van besmettelijke 

ziekten vergroten? 

 Ja 

 Nee 

 Ik weet het niet 

 

* Hoe kunnen huisdieren je gedrag verbeteren? 

 Verbeteren van je verantwoordelijkheid  

 Verbeteren van je cijfers 

 Verbeteren van je emotionele intelligentie  

 Verbeteren van je sociale vaardigheden 

 Verbeteren van je sportvaardigheden  

 Verbetert niks  

 Ik weet het niet 

 

*Ken je een project dat dieren gebruikt om gehandicapten te helpen? 

 Ja 

 Nee 

 Ik weet het niet goed 

 

Indien je vorige antwoord JA is, beschrijf dan hier kort het project. 
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...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

………………….......................................................................................................................... 

 

Dieren en amusement 

*Ben je het eens met het gebruik van dieren voor amusement? 

 Ja 

 Nee 

 Ik weet het niet goed 

 

*Lijden dieren die voor amusement worden gebruikt, volgens jou? 

 Ja 

 Nee 

 Ik weet het niet goed 

 

*Zijn de dierentuinen van vandaag een goede manier om dieren te beschermen of te 

onderzoeken? 

 Ja 

 Nee 

 Andere 

 

Indien je ANDERE aanvinkte, leg hieronder dan kort uit. 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

 

*Is jagen een sport? 

 Ja 

 Nee 

 

*Is jagen noodzakelijk? 

 Ja 
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 Nee 

 

Indien je antwoord JA is, leg hieronder dan uit waarom. 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

 

*Denk je dat dieren in circussen lijden? 

 Ja, altijd 

 Ja, maar alleen wilde dieren, zoals leeuwen of olifanten 

 Nee, maar soms leven ze niet in goede omstandigheden 

 Nee 

 

*Denk je dat dierentuinen of aquaria nodig zijn of kunnen virtuele technologieën ze 

vervangen? 

 Ja dierentuinen en aquaria zijn nodig, virtuele technologieën zijn niet hetzelfde 

 Ja, dierentuinen en aquaria zijn nodig, maar enkel voor de bescherming van wilde 

diersoorten die een groot risico lopen of om dieren te beschermen tegen stroperij 

 Nee, met de huidige technologie, zijn dierentuinen en aquaria niet nodig 

 

*Ken je een traditie waarbij dieren gebruikt worden voor volksfeesten of lokale 

vieringen? 

 Ja 

 Nee 

 

Als je antwoord JA is, leg hieronder dan kort uit. 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 
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*Denk je dat sommige diersoorten overleven omdat ze gebruikt worden bij menselijke 

activiteiten? 

 Ja 

 Nee 

 

Dieren en milieu 

*Kunnen dieren het milieu veranderen? 

 Ja 

 Nee 

 

*Is het mogelijk dat overmatig gebruik van boerderijdieren kan bijdragen tot 

klimaatverandering? 

 Ja 

 Nee 

 Ik weet het niet 

 

*Schrijf hier waarom 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

 

*Ken je een huidige energiebron van dierlijke oorsprong? 

 Ja 

 Nee 

 

Dieren en religie 

*Ken je een religieuze traditie waarbij dieren betrokken zijn? 

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

Als je antwoord JA is, beschrijf het dan hieronder. 
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...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

 

Dieren voor voeding 

*Is het nodig om dieren te eten? 

 Ja 

 Nee 

 

*Maken mensen te veel gebruik van dieren om zich te voeden? 

 Ja 

 Nee 

 Ik weet het niet 

 

*Fokken mensen meer dieren dan we nodig hebben? 

 Ja 

 Nee 

 Ik weet het niet goed 

 

 

Bedankt voor je medewerking! 

 

De vertaling werd uitgevoerd door Scientix, gefinancierd door het H2020 programma voor 

onderzoek en innovatie van de Europese Unie - Scientix 4 project (Grant Agreement No. 

101000063), gecoördineerd door European Schoolnet (EUN). De inhoud van dit document 

valt onder de verantwoordelijkheid van de organisator en geeft niet de mening weer van de 

Europese Commissie (EC), die niet verantwoordelijk is voor het gebruik dat eventueel wordt 

gemaakt van de informatie die erin is vervat. 

 


