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1. Inleiding 
 

In de relatie tussen dier en mens worden dieren gezien als gezelschapsdieren, productiedieren en wilde dieren. De context waarin een dier leeft is heel 

bepalend voor de manier waarop we naar het dier kijken en met het dier omgaan. Over hoe we als mens kunnen samenleven met dieren en de natuur, liggen 

de meningen soms ver uiteen. Stichting Dierenontdekpark Barneveld heeft tot doel om door middel van innovatieve en belevenisvolle manieren van 

kennisoverdacht mensen te stimuleren om een onderbouwde mening te vormen over diergerelateerde onderwerpen. Hierdoor kunnen bewuste en 

onderbouwde keuzes gemaakt worden op het gebied van dier, natuur en food die bijdragen aan de gezonde en duurzame relatie tussen mens en dier. Dit is 

onze maatschappelijke bijdrage.  

 

De kennisoverdracht vindt plaats in het dierenontdekpark op de campus van Aeres Barneveld, genaamd Van Dieren Ontdekpark. Studenten en cursisten 

hebben een belangrijke rol in de kennisoverdracht en trainen zichzelf hierdoor in het aangaan van de dialoog met de mens die bij het dier hoort. Studenten 

leren de bezoekers bijvoorbeeld gastvrij te ontvangen en rond te leiden, te luisteren naar vragen, open te staan voor andere meningen en hierover het 

gesprek aan te gaan. Tevens verzorgen studenten bijvoorbeeld voerderpresentaties, adviesgesprekken, workshops en demonstraties.   

 

Bezoekers van het dierenontdekpark ervaren in een betekenisvolle, authentieke leeromgeving welke invloed de mens heeft op zijn (leef)omgeving, nu en in 

de toekomst. Van Dieren Ontdekpark wil daarbij verder gaan dan bewustwording. Wij geloven dat bezoekers die hebben ervaren wat zij zelf kunnen doen 

om op een respectvolle en duurzame manier met dier, natuur en milieu om te gaan, zich blijvend bewuster gaan gedragen. De inspirerende omgeving van 

het dierenontdekpark zorgt voor een unieke beleving. Van Dieren Ontdekpark biedt ruimte voor allerlei vraagstukken waar zowel specialisten als publiek 

mee te maken hebben. Deze ambitie is alleen haalbaar in samenwerking met partners en door bijdragen van fondsen. Om dit mogelijk te maken, is Stichting 

Dierenontdekpark Barneveld in april 2021 opgericht. Ontwikkeling en innovatie staan centraal in het toekomstplan van het dierenontdekpark. 

 

Van Dieren Ontdekpark wordt ontwikkeld op de campus van Aeres Barneveld. Behalve de 3000 dieren die al aanwezig zijn, zullen ook de studenten en 

cursisten een grote rol spelen in dit dagje uit, waarvoor onder andere leerlingen van basisonderwijs en voortgezet onderwijs, gezinnen met kinderen en jong 

volwassenen met specifieke interesse in dier en natuur de doelgroep zijn. De studenten en cursisten krijgen hiermee een unieke ervaring om het gesprek 

aan te gaan en om te gaan met bezoekers in een voor de studenten veilige leeromgeving. Vanuit het werkveld is er een grote vraag naar meer vaardigheden 

op het gebied van soft skills bij studenten. Soft skills zijn persoonlijke, sociale, intellectuele en communicatieve vaardigheden die de student nodig heeft om 

op professionele wijze om te gaan met en kennis over te dragen aan publiek, klanten, bezoekers, consumenten en collega’s. 

Door Van Dieren Ontdekpark te ontwikkelen ontstaat er een ideale en unieke leeromgeving, waarbij er meer bereikt wordt dan alleen onderwijs aan MBO 

studenten en cursusonderwijs. Van Dieren Ontdekpark haakt in op de vraagstukken die er zijn over de relatie tussen dier en mens en speelt hierbij 

nadrukkelijk een maatschappelijke rol. Stichting Dierenontdekpark Barneveld gelooft dat (mbo) studenten van Aeres Barneveld het beste leren en zich 

ontwikkelen in een omgeving die aansluit bij de beleving van de student. Een hybride-leeromgeving waar studenten op een professionele wijze kunnen 

leren en zich kunnen ontwikkelen tot toekomstige beroepsbeoefenaren met toegevoegde waarde voor de sector en de samenleving. Zo krijgt Van Dieren 

Ontdekpark een belangrijke rol in het verbinden van mens, dier, natuur en milieu. 

 

Dit beleidsplan geeft het raamwerk weer voor de stichting voor periode 2021-2025. Voor de afzonderlijke onderdelen worden gedetailleerde plannen van 

aanpak of afzonderlijke strategieën opgesteld. Dit meerjarenplan is door het bestuur van Stichting Dierenontdekpark Barneveld vastgesteld. 
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2. De doelstelling en te verrichten werkzaamheden van Stichting Dierenontdekpark Barneveld 
 

Stichting Dierenontdekpark Barneveld heeft als doel om gezamenlijk met partners uit het werkveld van de sector dier zoals sponsors, donateurs, 

kennispartners en fondsen, een dierenontdekpark te realiseren over de relatie tussen dier en mens. Van Dieren Ontdekpark bestaat uit 25 dierenthema’s 

op het gebied van gezelschapsdieren, productiedieren en wilde dieren. Het park beoogt op termijn 200.000 bezoekers per jaar te ontvangen voor een 

educatieve en leuke dag uit. Door publiek objectief te informeren over vraagstukken rondom dieren en food heeft Van Dieren Ontdekpark tot doel de 

bezoeker bewustere keuzes te laten maken op het gebied van dier, natuur en milieu. Dierenwelzijn staat hierbij steeds centraal.  

 

Naast interactieve educatie die de bezoekers zelf kunnen ervaren, worden studenten en cursisten van Aeres Barneveld ingezet voor het persoonlijke contact 

in het dagje uit. Zij werken in een hybride leeromgeving in de verzorging van de dieren en spelen een belangrijke rol in de belevenisvolle kennisoverdracht 

over de gezonde relatie tussen mens en dier aan bezoekers. Door bezoekers te ontvangen, rond te leiden, de dialoog aan te gaan, vragen te beantwoorden, 

te adviseren en alle activiteiten te verrichten die ook in het werkveld aan bod komen, werken studenten en cursisten aan hun vaardigheden op het gebied 

van de soft skills. Soft skills zijn persoonlijke, sociale, intellectuele en communicatieve vaardigheden die de student nodig heeft om op professionele wijze 

om te gaan met en kennis over te dragen aan publiek, klanten, bezoekers, consumenten en collega’s. Het werkveld in de sector dier geeft aan dat 

medewerkers in de sector dier deze vaardigheden nodig hebben om aan te blijven sluiten bij de beroepen in de sector, waarbij het contact met de mens 

achter het dier steeds belangrijker wordt. Deze authentieke combinatie tussen de studenten en de bezoekers leidt tot een belangrijke bijdrage aan onze 

maatschappij in de dialoog over de relatie tussen mens en dier. Een plaats in het midden van Nederland waar iedereen terecht kan met vragen rondom de 

relatie tussen mens en dier, dat is het plan.  

 

Stichting Dierenontdekpark Barneveld heeft in haar statuten ten doel: 

• het werven, beheren en toekennen van financiële middelen ten behoeve van het ontwikkelen van een betekenisvolle educatieve 

praktijkleeromgeving voor studenten en cursisten in de sector dier, passend bij de vraag van het werkveld en de maatschappij; 

• het stimuleren van kennisoverdracht over de gezonde relatie tussen mens en dier aan bezoekers door studenten en cursisten. 

 

Stichting Dierenontdekpark Barneveld tracht dit doel te bereiken door: 

• fondsenwerving activiteiten uit te voeren; 

• praktijklessen te geven ten behoeve van studenten en cursisten van Aeres, gericht op de vraag van het werkveld van de sector dier en de 

maatschappij en door de content aan te bieden op een moderne wijze qua leermiddelen en didactiek in een hybride leeromgeving; 

• de beoogde leeromgeving, in de vorm van ‘dierenontdekpark’ in samenwerking met het werkveld vorm te geven vanuit een publiek private 

samenwerking, en studenten de mogelijkheid te bieden om zich tijdens hun studie optimaal voor te bereiden op een beroep in de sector dier en 

tegelijkertijd bezoekers te informeren over dieren; 

• gebruik te maken van het onroerend goed van Stichting Aeres Groep; 

• en overigens, zowel nationaal als internationaal al datgene doen wat naar het oordeel van het bestuur noodzakelijk, nuttig dan wel gewenst is om 

het doel van de stichting te bereiken. 
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3. Doelgroepen van Stichting Dierenontdekpark Barneveld 
Stichting Dierenontdekpark Barneveld spreekt met Van Dieren Ontdekpark de volgende doelgroepen aan. Voor iedere doelgroep zijn de themagebieden in 

het dierenontdekpark de plek waar de doelgroepen samen komen en elkaar versterken.   

 

1. Bezoekers 

• Basisscholen 

Door middel van bij de kerndoelen van het basisonderwijs passende educatieve producten worden basisscholen uitgenodigd voor een bezoek aan 

Van Dieren Ontdekpark. Bezoeken van basisscholen worden vooraf gepland. Studenten bereiden het bezoek voor en verwelkomen en begeleiden de 

basisschoolleerlingen bij het gekozen educatieve product.  

 

• Gezinnen met kinderen 

De vraagstukken over dieren die spelen in het gezin kunnen tijdens een dag uit naar Van Dieren Ontdekpark worden onderzocht, besproken en 

onderbouwd op basis van wetenschappelijk onderzoek.  

 

• Ouderen met kleinkinderen 

Tijdens deze bezoeken wordt vooral ingezet op een leuke dag uit, waarbij de kleinkinderen meer leren over de relatie tussen dier en mens.  

 

• Dierspecialisten en natuurliefhebbers 

Mensen met een intrinsieke interesse in dier en natuur bezoeken Van Dieren Ontdekpark bewust voor een leuke dag uit waarbij genieten, inspiratie 

opdoen en het gesprek voeren met elkaar centraal staat. Deze groep komt alleen of in groepsverband met mede geïnteresseerden. Het is een 

interessante groep die in Van Dieren Ontdekpark geïnspireerd kan raken over de toekomstige relatie tussen dier en mens, maar hier ook een 

bijdrage aan kan leveren door deel te nemen aan de dialoog op basis van kennis en ervaring.  

 

2. Samenwerkingpartners binnen de Publiek-Private Samenwerking 

• Kennispartners 

Kennispartners zijn de organisaties die zich inzetten om tijd en kennis te investeren in de ontwikkeling van het park, het onderwijs en de 

publiekseducatie. De meeste kennispartners hebben deze samenwerking vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst met Stichting 

Dierenontdekpark Barneveld.  

 

• Sponsors 

Sponsors zijn bedrijven en organisaties die zich inzetten om met financiële middelen en kennis te investeren in de ontwikkeling en realisatie van het 

park als geheel. Het park levert voor de sponsor mogelijkheden om objectieve informatie over de doelstellingen van een bedrijf of product te delen 

en een groot publiek van dierenliefhebbers te bereiken.  

 

• Fondsen 

Subsidieverstrekkers investeren financiële middelen in de ontwikkeling en realisatie van het park, omdat Stichting Dierenontdekpark Barneveld 

aansluit bij de doelstellingen van de subsidieverstrekkende organisatie. Dit zijn bijvoorbeeld particuliere fondsen en loterijen.  

 

3. Studenten en Cursisten 

• Studenten van Aeres MBO Barneveld en Cursisten van het Aeres Trainings Centre Barneveld en daarbuiten 

Studenten en cursisten van Aeres Barneveld volgen dagelijks onderwijs in Van Dieren Ontdekpark met als doel om te leren met en over dieren en 

mensen.  Tevens worden projecten gekoppeld aan ontwikkelingen en doorontwikkelingen in het park. Studenten werken mee aan een up to date 

aanbod van publiekseducatie en voeren dit mee uit, met als doel ontwikkeling van vaardigheden op het gebied van soft skills.  
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4. Aanbod van producten en diensten 
De activiteiten van Stichting Dierenontdekpark Barneveld bestaan uit:  

 

2021 – 2025: Het ontwikkelen en realiseren van de praktijkleeromgeving waar studenten een rol hebben in de ontwikkeling én de publiekseducatie 

verzorgen aan bezoekers, tezamen met docenten en de samenwerkingpartners. De gehele campus wordt doorontwikkeld tot een geschikt park om 

bezoekers te ontvangen in 25 themagebieden, waar onderwijs en het ontvangen van bezoekers met elkaar gecombineerd worden en elkaar versterken 

en het gesprek wordt gevoerd over de relatie tussen dier en mens. De themagebieden worden gefaseerd ontwikkeld, waarbij gestart wordt met zes 

themagebieden gericht op gezelschapsdieren waarin vanaf 2022 bezoekers worden ontvangen. Hiermee zullen de vele huisdiereigenaren van Nederland 

terecht kunnen in Barneveld voor de beste voorbeelden en correcte informatie om het welzijn van hun eigen dier zo optimaal mogelijk te krijgen. Het 

Practoraat Dierenwelzijn- en gezondheid* en de samenwerking met de samenwerkingspartners zorgen ervoor dat de te realiseren thema’s steeds 

blijven aansluiten bij actuele vraagstukken over de relatie tussen mens en dier. 

 

2021 – 2025: Het ontwikkelen en realiseren van het onderwijs en de kennisoverdracht door de samenwerkingspartners in samenwerking met 

studenten en docenten en partners. Het Practoraat Dierenwelzijn- en Gezondheid wordt in deze fase tevens opgezet door Aeres MBO. Via dit Practoraat 

worden vraagstukken over de relatie tussen mens en dier en dierenwelzijn in het park onderzocht.  Zo worden bezoekers objectief en actueel 

geïnformeerd om eigen onderbouwde keuzes te kunnen maken. 

 

2022 – 2025: Het inbedden en verduurzamen van Van Dieren Ontdekpark in het onderwijs, zowel op MBO als HBO niveau en in het kader van LLO bij 

het cursusonderwijs. De samenwerkingspartners en het Practoraat Dierenwelzijn- en gezondheid blijven betrokken om thema’s en publiekseducatie 

innovatief te houden en te blijven adviseren in de benodigde vaardigheden van afgestudeerden.   

 

Voor de realisatie van Van Dieren Ontdekpark worden vanuit Stichting Dierenontdekpark Barneveld sponsors, partners gezocht en fondsen 

aangeschreven. Daarnaast worden verdere kansen onderzocht, bijvoorbeeld op het gebied van crowdfunding.  

 

 

 

 

 

 

*Een practoraat is een expertiseplatform binnen een mbo-instelling waar praktijk(gericht) onderzoek wordt uitgevoerd. Doel is het verspreiden van kennis 

en innovatie, en opleiden tot innovatief vakmanschap. Een practoraat bestaat uit een ‘kenniskring’ met een practor en docent-onderzoekers. Ook docenten, 

studenten en partners vanuit het (regionale) bedrijfsleven zijn actief betrokken. Het practoraat slaat de brug tussen onderwijs, onderzoek en (regionale) 

bedrijfsleven. 
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5. De wijze van verwerving van inkomsten 
 

Stichting Dierenontdekpark Barneveld geeft uitvoering aan de doelstelling door relevante fondsen te benaderen met het verzoek een bijdrage te leveren 

aan de realisatie van Van Dieren Ontdekpark en hierdoor aan gezamenlijke belangen in de sector dier. Daarnaast wordt het bedrijfsleven in de sector dier 

gevraagd aan te sluiten als sponsor en/ of kennispartner. Het bedrijfsleven buiten de sector dier, maar met interesse in het doel van Stichting 

Dierenontdekpark Barneveld, wordt gevraagd deel te nemen als partner, waarbij een cash of in kind bijdrage (bijvoorbeeld in materialen) mogelijk is. 

Leveranciers van Aeres wordt gevraagd een bijdrage te leveren aan de business club. Voor donateurs bestaat de mogelijkheid door middel van een bijdrage 

naar keuze de doelen van de stichting te ondersteunen. Met deze inkomsten realiseert Stichting Dierenontdekpark Barneveld tussen 2021 en 2025 het Van 

Dieren Ontdekpark.  

Stichting Dierenontdekpark Barneveld gaat met Aeres MBO Barneveld een samenwerking aan voor de aanvraag van een subsidie in het kader van het Regionaal 

Investerings Fonds MBO (RIF). Deze subsidie vergoedt een deel van de kosten van de publiek private samenwerking met als doel de onderwijsontwikkeling tot 

stand te brengen die nodig is voor de nieuwe praktijkleeromgeving binnen het dierenontdekpark.  

 

Na opening exploiteert Stichting Dierenontdekpark Barneveld het park. De zorg voor de dieren wordt bekostigd door Aeres MBO. Inkomsten zijn afkomstig 

van bezoekers en het verzorgen van een faciliteit voor praktijkonderwijs. Daarnaast blijft fondsen- en sponsorwerving noodzakelijk voor de exploitatie.  

Stichting Dierenontdekpark Barneveld heeft niet de doelstelling om winst te maken. De stichting beoogt een algemeen nut beoogde instelling te zijn.  

De geldmiddelen van de stichting kunnen bestaan uit: 

• opbrengsten uit activiteiten van de stichting; 

• opbrengsten uit het vermogen van de stichting; 

• subsidies en donaties; 

• sponsorbijdragen; 

• bijdragen van hen, die met het doel van de stichting sympathiseren; 

• bijdragen van hen in wier belang de stichting werkzaam is; 

• schenkingen, erfstellingen en legaten; 

• alle andere baten. 
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6. Het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling 
 

Het vermogen van Stichting Dierenontdekpark Barneveld wordt beheerd door het bestuur van de stichting. Het bestuur van Stichting Dierenontdekpark 

Barneveld is gelijk aan de Raad van Bestuur van Stichting Aeres Groep die bestaat uit drie personen, te weten een voorzitter een secretaris en een 

penningmeester: 

• Voorzitter: de heer Bastiaan Marinus Peter Pellikaan, woonachtig aan de Wildekamp 7 (6704 AT) te Wageningen; 

• Secretaris: de heer Marinus Hendrikus Cornelis Komen, woonachtig aan de Larixlaan 17 (6711 NL) te Ede; 

 

Zij mogen niet over het vermogen van de stichting kunnen beschikken als ware het hun eigen vermogen. De leden van het bestuur genieten geen beloning 

voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, voor zover deze naar 

redelijkheid zijn gemaakt en niet bovenmatige vacatiegelden.  

Het bestuur moet in enkele situaties, te vinden in de statuten van de stichting, schriftelijke toestemming vragen aan de Raad van Toezicht van Stichting 

Aeres Groep. Dit is bijvoorbeeld het geval bij uitgaven die niet in de jaarbegroting zijn opgenomen en groter zijn dan een 0,5% van de begrote jaaromzet 

zijn.  

 

De administratie van Stichting Dierenontdekpark Barneveld is ondergebracht bij de administratieve afdeling van Aeres Barneveld in samenwerking met 

Aeres bestuursbureau te Ede. Aan de administratie zijn verschillende eisen gesteld volgens de statuten van de stichting. De administratie is zodanig ingericht 

dat daaruit blijkt: 

• de aard en omvang van de aan de afzonderlijke leden van het bestuur toekomende onkostenvergoedingen en vacatiegelden; 

• de aard en omvang van de kosten die door de stichting zijn gemaakt ten behoeve van het beheer van de stichting, waarbij geldt dat deze kosten in 

redelijke verhouding moeten staan tot de bestedingen van de stichting ten behoeve van haar doel; 

• de aard en omvang van de andere uitgaven van de stichting dan hiervoor bedoeld; 

• de aard en omvang van de inkomsten van de stichting; 

• de aard en omvang van het vermogen van de stichting, het doel waarvoor het vermogen wordt aangehouden, alsmede een motivering voor de 

omvang van het vermogen. 

 

Jaarlijks worden alle financiële overzichten, zowel van afgelopen kalenderjaar als de begroting voor komend kalenderjaar, voorgelegd aan en goedgekeurd 

door de Raad van Toezicht van Stichting Aeres Groep.  

 

 


