
Wat heb ik nodig om 
emotioneel in balans

te zijn?

Wat heb ik nodig om 
gezond te zijn?

Wat doe ik graag?

welzijn

gedrag

lichaam emoties

Weet wat de mens of het dier
precies nodig heeft. 

Bv. Iedereen heeft behoefte aan veiligheid.
Voor hond betekent dit een goede band met het
baasje. Een kat voelt zich eerder veilig in
haar territorium. Paarden zijn prooidieren en
zoeken hun veiligheid liever bij soortgenoten.
(zie www.huisdierinfo.be voor meer informatie)

Denk aan de individuele
verschillen, want NIET elke

mens is hetzelfde en dat geldt
ook voor dieren. 

Bv. Sommige honden rennen elke bal
achterna, terwijl andere honden liever
met hun neus op de grond sporen volgen.

www.beestenbril.be

Welzijn bij mens en dier
Wat is welzijn?
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Hoe zorg je voor het welzijn van mens en dier?



Het inzetten van dieren in een leeromgeving biedt veel voordelen en moet uiteraard met alle respect 
voor het welzijn van de dieren gebeuren. Voor de observatiefase van BeestenBril kan je gebruik 
maken van foto’s of filmpjes van dieren maar de ‘assistentie’ van echte dieren is natuurlijk leuker. Om 
welzijnsredenen raden we aan om de dierkeuze te beperken tot honden, insecten of andere 
ongewervelden. 

INSECTEN EN ANDERE KRIEBELDIERTJES zoals slakken, ... zijn vaak gemakkelijk te vinden en kunnen 
diervriendelijk in een terrarium of doosje gehouden worden om nadien weer snel vrijgelaten te 
worden. Een mogelijke negatieve impact op het welzijn van de dieren proberen we op deze manier te 
limiteren. Verder informatie is te vinden op de fiche ‘Ongewervelden in de klas’.

Indien je graag een sessie met een HOND wil doen, is het aangeraden om beroep te doen op 
professionelen (met speciaal opgeleide honden voor AAI) om de volgende redenen:

• Het team, baas en hond, zijn opgeleid en worden jaarlijks opgevolgd om binnen de 
klasomgeving te werken. Hierdoor kan de leerkracht extra bijgestaan worden in het kader 
van de les.

• De hond geniet actief van dit contact en het welzijn wordt extra bewaakt door de 
aanwezigheid van de begeleider.

• Doordat de hond actief geniet van het contact, heeft de hond meer draagkracht binnen deze 
toch wel aparte context en laat hij/zij veel meer gedragingen zien die het contact tussen de 
hond en de leerlingen bevordert. 

• Het team is verzekerd mocht er zich iets voordoen.

Contacteer Honderwijs (www.honderwijs.be) of AAPvzw (info@aapvzw.be) om een klashond in te
schakelen. 
• Honderwijs: hondentrainer Kimmy komt langs met haar AAI-hond en samen met de leerlingen

doorloopt zij een sessie van BeestenBril. De kostprijs voor een sessie van 2 lesuren kost 75 euro 
(vrijgesteld van BTW). Kimmy geeft de sessie zelf of kan deze in duo met jou als leerkracht geven. 

• AAPvzw: AAP vzw heeft jaren ervaring met honden in een klascontext. Zo geven ze bijvoorbeeld
workshops op scholen en leiden AAI-teams op. Wil je beroep doen op hun expertise of een
workshop aanvragen? Contacteer hen gerust om samen te bekijken welke mogelijkheden er zijn
voor jouw school. Hierbij geef je dus zelf de BeestenBril-workshop en spreek je met het team af 
wat je van hen verwacht.

Wil je je eigen hond mee naar school brengen? Kijk dan zeker ook naar de fiche ‘Honden in de klas’.

Wanneer er ANDERE DIEREN in de school aanwezig zijn, kan je ook hen in hun omgeving observeren 
als onderdeel van een sessie. Meer info over het verzorgen van allerlei huisdieren kan je vinden op 
http://www.huisdierinfo.be .

We wensen je veel plezier met BeestenBril! 

Dieren in de klas
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