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Goedgekeurde cursussen Mens-Dier interactie 
 
De bedrijfsleiders/bedrijfsvoerders van elke aan Beter leven deelnemende varkenshouderijlocatie 
dient een cursus gevolgd te hebben op het gebied van mens-dier interactie. 
 
Deze cursus moet o.a. voldoen aan de volgende randvoorwaarden: 
1. Wordt verzorgd door een ervaren deskundige op gebied van varkenswelzijn en gezondheid, 
2. minimaal 3 uur van de training is ingevuld met praktijkvoorbeelden (in de stal en/of met video- 

en fotomateriaal) waarbij cursist leert signalen in het diergedrag of uiterlijk te vertalen naar 
concrete positieve of negatieve oorzaken van dit gedrag of uiterlijk, 

3. er is aandacht voor de effecten van het gedrag van de varkenshouder op de te verzorgen dieren, 
en  

4. er is aandacht voor de positieve consequenties van een goede mens-dier interactie op financiële 
en productieresultaten. 

 
De Dierenbescherming heeft de onderstaande cursussen goedgekeurd als cursus Mens-Dier 
interactie voor bedrijfsleiders/bedrijfsvoerders van aan Beter leven deelnemende 
varkenshouderijlocaties:   
 
- ‘Basistraining Varkenssignalen: Aandacht voor het dier’ van Varkens.nl en Rood Bont Agricultural 

Publishers 
De cursus wordt niet meer gegeven.  

- ‘Welzijn en de behoeftes van het varken’ van PorQ 
De cursus wordt niet meer gegeven. 

- ‘Mens-dier interactie’ van Varkens natuurlijk 
De cursus wordt niet meer gegeven. 

- ‘Varkenssignalen’ van Kees Scheepens  
Op dit moment is inschrijven niet mogelijk. Naar verwachting is de cursus eind 2022 weer beschikbaar. 

- ‘Welzijnscoach’ via Wageningen University & Research, van de POV  
Op termijn wordt voorzien dat deze cursus weer gegeven zal worden. 

- ‘Mens-dier interactie’ van HAS Kennistransfer en bedrijfsopleidingen.  
- ‘Online cursus mens-dier interactie in de varkenshouderij’ van de Wageningen Academy, 

Wageningen Livestock Research.  
Belangstellenden kunnen contact opnemen met Marko Ruis (marko.ruis@wur.nl of 0317-480646). 

- ‘Varkenssignalen’ Trudy van de Ven, bedrijfscoach KDV – voor varkenshouders die leveren aan Keten 

Duurzaam Varkensvlees (KDV). 
- ‘Opleidingsprogramma mens-dier interactie voor varkenshouders/dierverzorgers op het 

varkensbedrijf’ van de Onderzoeksgroep Dier&Welzijn van de KU Leuven – wordt gegeven op 

aanvraag. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.keesscheepens.com/
https://www.has.nl/bedrijfsopleidingen/cursus-mens-dier-interactie/
https://edepot.wur.nl/419956
mailto:marko.ruis@wur.nl
http://duurzaamvarkensvlees.nl/
http://www.diereninformatie.be/dienstverlening
http://www.diereninformatie.be/dienstverlening

