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Cursus mens-dier interactie 
in de varkenshouderij
Hoe ervaart een varken de omgeving? En waarom is 
het van belang om hierbij stil te staan? Deze cursus 
richt zich op het belang van een goede mens-dier 
relatie, waarbij onder andere gekeken wordt naar 
de manier waarop een varken de wereld ervaart. Dit 
geeft inzicht in de manier van omgang, met als 
gevolg minder stress voor dier én mens. Het doel is 
een win-win situatie; het bevorderen van dierge-
zondheid en dierenwelzijn dat onder andere zorgt 
voor meer werkplezier en meer benutting van het 
productie potentieel van het varken.
 
Doelgroep
De cursus is uitermate geschikt voor het groene onderwijs 
(MBO & HBO) en voor medewerkers, erfbetreders en 
eigenaren van een varkenshouderij. 

Resultaat
Door het volgen van de cursus Mens-dier interactie in  
de varkenshouderij, bent u in staat om dierenwelzijn, 
arbeidsgemak, en uiteindelijk de bedrijfsresultaten, te 
verbeteren. Na het succesvol afronden van de cursus, 
ontvangt u een certificaat als bewijs van deelname.
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Onze aanpak

Niveau (tweeledig)
 – Studenten MBO onderwijs & Varkenshouderij  
medewerkers

 – Studenten HBO onderwijs & Varkenshouderij  
eigenaren

Verschillende leervormen & interactieve tools, zoals 
video, animatie, audio, opdrachten en een eindtoets.

Opbouw van de module
 – Welkom en introductie
 – Vier interactieve hoofdstukken
 – Eindtoets

Beter Dierenwelzijn

 
 

Hoger Arbeidsgemak

 
 

Betere 
Bedrijfsresultaten

 
 



Today’s knowledge, 
tomorrow’s business

Programma

Inhoud
Hoofdstuk 1 Angst voor mensen
Kernwoorden:  Gevolgen, meetbaarheid, variatie, invloed 

op productie. 

Hoofdstuk 2 Denk als een varken
Kernwoorden: Zintuigen, karakter, instinct, leervermogen.

Hoofdstuk 3 Mens-dier interactie
Kernwoorden:  Positieve en negatieve interacties, optimaal 

balanspunt, vluchtgebied, variatie, overtui-
ging, houding.

Hoofdstuk 4 Optimale omgang en omgeving
Kernwoorden:  Huisvesting, routine, gewenning, stressvrij, 

hulpmiddelen.  

Na afloop van de cursus is de opgedane kennis direct toe 
te passen in de praktijk.

Studiebelasting
Afhankelijk van de gekozen module en individuele leer-
snelheid, zal de module 2 - 4 uur in beslag nemen.  
De module kan, verdeeld over meerdere 
periodes, gevolgd worden.

Ons aanbod
Wageningen Academy verzorgt ook in company  
trainingen, distance learning modules en summer 
schools. Kijk voor meer informatie op de website.

 
Contact

Accountmanager  
Maarten van Rees
T 0317 - 482309 
E maarten.vanrees@wur.nl

Praktische informatie

Kosten 
De cursuskosten bedragen € 95,-per deelnemer. Het 
examen is hierbij inbegrepen. Het programma heeft 
geen winstoogmerk; de kosten worden gebruikt ter 
verbetering en onderhoud van het programma.

Inschrijven
Er is geen inschrijftermijn, na het ontvangen van uw 
inschrijving kunt u direct van start. Inschrijven kan op 
www.wur.nl/academy 

Algemene voorwaarden

Op alle programma’s van Wageningen Academy 
zijn onze algemene voorwaarden van toe passing. 
Kijk voor deze voorwaarden op de website. 


