
De adviezen van de Raad van Kinderen 
voor de Raad voor Dierenaangelegenheden 

De Raad van Kinderen denkt mee met de  

Raad voor Dierenaangelegenheden over hoe hond 

en mens goed kunnen samenleven 

De Raad voor Dierenaangelegenheden heeft een eigen Raad van Kinderen. Met een Raad van Kinderen 

denken kinderen structureel mee met bedrijven en organisaties over strategische en maatschappelijke 

vraagstukken. Iedereen wint met een Raad van Kinderen: kinderen kunnen meedenken over de wereld 

om hen heen, besluitvormers ontdekken nieuwe denkrichtingen en leraren worden geïnspireerd door 

de creatieve denkkracht van hun leerlingen. De Raad van Kinderen is een initiatief van Missing Chapter 

Foundation (MCF), opgericht in 2010 door Prinses Laurentien. 

De Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) is een onafhankelijke raad van deskundigen die de 

staatssecretaris van Economische Zaken sinds 1993 gevraagd en op eigen initiatief adviseert over 

vraagstukken op het gebied van dierenwelzijn. De RDA is door de staatssecretaris gevraagd een 

zienswijze te schrijven over bijtincidenten met honden. Voor deze zienswijze heeft de RDA advies 

ingewonnen bij verschillende experts en organisaties. Deze adviezen vult de RDA graag aan met de 

verfrissende adviezen en ideeën van kinderen, omdat ook zij in aanraking komen met mogelijk 

agressieve honden. De RDA heeft de Raad van Kinderen gevraagd om na te denken over de volgende 

vraag: 

‘Hoe kunnen we ervoor zorgen dat hond en mens goed kunnen samenleven?’ 



21 kinderen van Openbare Daltonschool de Reiziger uit Apeldoorn hebben samen met hun 

leerkrachten Gijs Nolet en Klaas Steenhuis gedurende twaalf weken onderzoek gedaan naar dit 

vraagstuk. Onderdeel van het onderzoek was een bezoek aan de Groenhorst Barneveld, waar de 

kinderen training hebben gekregen in het omgaan met (agressieve) honden en in gesprek zijn gegaan 

met gedragsexperts. Ook zijn er verschillende honden en hun eigenaren in de klas langs geweest om 

te vertellen over hun ervaringen. 

 

Door samen te werken met hun Raad van Kinderen wil de RDA in gesprek gaan met de toekomst. 

Daarnaast wil de RDA op deze manier kinderen aansporen na te denken over de positie van dieren in 

onze maatschappij. Met hun Raad van Kinderen is de RDA onderdeel van de Raad van Kinderen 

community van meer dan zeventig organisaties en heeft zij toegang tot een breed netwerk van 

deelnemende organisaties om toekomstgerichte kennis en ideeën uit te wisselen.  

 

Op 6 april 2017 presenteerde de Raad van Kinderen de adviezen middels een video, waarin het 

onderzoeksproces en de ideeën worden uiteengezet. Klik hier om de presentatie te bekijken. 

 

Na de presentatie ging de Raad van Kinderen over de adviezen in dialoog met verschillende 

raadsleden van de RDA. Joost de Jongh, raadslid van de RDA: “Ik heb vanmorgen geleerd dat als je 

onbevangen als een kind ergens naar kijkt, je tot goede ideeën komt!” Al met al een zeer 

inspirerende ervaring, zo vonden alle deelnemers: 

 Ted van den Bergh   

 Andreas Dijkhuis   

Bas Haring 

Joost de Jongh 

Marc Schakenraad 

Helga van Veen 

 

  

“De kinderen dwingen ons 

dingen te duiden en uit te 

leggen die voor ons heel 

vanzelfsprekend lijken.” 

Helga van Veen 

“Het is heel leuk dat je nu serieus 

wordt genomen en dat je leert dat je 

als kind heel creatief bent en daar 

gebruik van moet maken.” 

Lambert, 10 

“Ik vind het heel waardevol dat je met 

kinderen aan een betekenisvol 

vraagstuk bezig bent. Ik gun het 

iedere school om dit een keer te doen, 

en ben blij dat we dit voor de kinderen 

kunnen betekenen.” 

Gijs Nolet, leerkracht 

Ted 

https://youtu.be/5DnQRe4Ck08


Adviezen Raad van Kinderen 

De Raad van Kinderen heeft adviezen geformuleerd op de vraag hoe hond en mens goed met elkaar 
kunnen samenleven. Opvallend in de formulering van de adviezen van de kinderen is dat zij 
nauwelijks onderscheid maken tussen honden. Ondanks dat ze goed het verschil weten tussen ‘HR’ 
(hoog risico) en andere honden, zijn ze toch niet geneigd om in dit onderscheid te denken. Ze 
realiseren zich dan ook maar al te goed dat elke soort hond betrokken kan zijn bij een bijtincident. 

 

Wat verder opvalt is de positieve manier waarop de kinderen tegen zowel honden als hun eigenaren 
aankijken. De kinderen gaan altijd uit van het goede in zowel mens en dier, en hechten erg veel 
belang aan de omstandigheden wanneer een incident ter sprake komt. Ook sprak de Raad van 
Kinderen veel meer over belonen bij goed gedrag dan over straffen in het geval van een incident. 
Prawesh (11): “Kijk altijd naar hoe iets gebeurd is, anders maak je misschien een onschuldige hond 
dood.” 

 

MCF heeft de adviezen van de kinderen gegroepeerd in drie categorieën: verantwoordelijkheden van 
de eigenaar, informeren en regelgeving. 

 

  



1. Verantwoordelijkheden van de eigenaar 

De Raad van Kinderen heeft in het onderzoek een focus gelegd op de relatie tussen mens en hond. Er 
is nagedacht over hoe mens én hond zich moeten gedragen om op een succesvolle en plezierige 
manier samen te leven. De eigenaar van een hond is volgens de Raad van Kinderen altijd 
verantwoordelijk voor het gedrag van zijn of haar hond. Maar deze eigenaar kan worden 
ondersteund in deze verantwoordelijkheid door de omgeving. Wanneer kinderen bijvoorbeeld leren 
op een veilige manier om te gaan met honden en eigenaren makkelijk informatie kunnen verkrijgen 
over het opvoeden en de verzorging van hun hond, kan de eigenaar deze verantwoordelijkheid 
makkelijker dragen.  

De Raad van Kinderen heeft enkele specifieke tips geformuleerd die een hondeneigenaar kunnen 
helpen om agressief gedrag te voorkomen of verminderen: 

 Een hondeneigenaar moet met een nieuwe hond altijd op opvoedcursus, ook als deze uit 
het asiel komt. Wanneer de cursus succesvol is afgerond krijgt de eigenaar een certificaat 

mee als bewijs. Ook kan er worden gekeken naar mogelijkheden om hier een beloning aan 
te verbinden, zoals een belastingvoordeel. 

 Als iemand voor het eerst een hond neemt, kan hij beter niet voor een gevaarlijke hond  (HR-
hond) kiezen en een jonge hond kopen. 

 Als hondeneigenaar kan je het beste je hond niet teveel verwennen, zodat ze ook niet gaan 
bedelen. 

 Het is belangrijk om als eigenaar duidelijke en consistente regels te geven aan je hond en 
niet tegen de hond te schreeuwen. Door duidelijk te zijn voorkom je verwarring bij de hond. 
Dit is belangrijk omdat verwarde honden soms kunnen bijten. 

 Als eigenaar moet je ook lief zijn voor je hond, want dan geeft hij ook liefde terug. 

 Zorg voor een hondeninspecteur die eens in de zoveel maanden langskomt bij eigenaren 
van honden, om te kijken of de hond nog goed wordt behandeld en goed (niet agressief) 
gedrag vertoond. 

 Een leuke inrichting is belangrijk voor honden, en ze moeten ook genoeg kunnen spelen met 
andere honden. Dit moet zowel in een thuissituatie als asiel goed geregeld zijn.  
 

  

“Ik heb geleerd dat als je 

onbevangen ergens tegen 

aan kijkt, je toch met hele 

goede ideeën kan komen.” 

Joost de Jongh 



2. Informeren 

Om een hondeneigenaar te helpen zijn hond goed op te voeden, en iedereen in Nederland op een 
goede manier met honden om te laten gaan, is het belangrijk dat mensen makkelijk en snel de juiste 
informatie kunnen krijgen over honden en hun gedrag. Dit kan op verschillende wijzen: 

 Het is belangrijk dat mensen jong in aanraking komen met honden en dieren in het 

algemeen. Zo kunnen er op school lessen worden aangeboden waarin kinderen onder 
andere leren omgaan met agressieve honden. 

 Ontwikkel een app waarin mensen onder andere kunnen lezen over hoe honden opgevoed 

moeten worden, juiste voeding en locaties van hondenvoedselbanken. 
 Gebruik verder kanalen zoals YouTube en sociale media om informatie te verspreiden. 

 

3. Regelgeving 

Volgens de Raad van Kinderen moeten er bepaalde regels zijn die omschrijven hoe we om moeten 
gaan met honden na een bijtincident. De Raad van Kinderen benadrukt dat het van groot belang is 
om oog te hebben voor de situatie waarin het bijtincident heeft plaatsgevonden. Zoals Joost (11) 
zegt: “Voor alles is een reden, ook dat een hond agressief is. Hij bijt niet zomaar.”  

Volgens de Raad van Kinderen helpen de volgende maatregelen om agressief gedrag te voorkomen: 

 De opvoedcursus voor honden moet gratis en verplicht zijn. 

 Straf de baas voor slecht gedrag van een hond door een boete te geven. 

 Als een hond iemand of een ander dier heeft gebeten, moet deze weer een opvoedcursus 
doen. Wanneer deze niet succesvol wordt afgerond, moet de hond worden afgepakt of naar 
een ‘hondengevangenis’. Wanneer een hond wordt afgepakt van een eigenaar, mag deze 
niet zomaar een nieuwe hond nemen. 

 Wanneer een hond iemand of een ander dier heeft gebeten, moet deze een muilkorf op. Als 
het gedrag na een tijd verbeterd is dan mag de muilkorf weer af. Wanneer de hond een 
muilkorf moet dragen maar deze niet omheeft, moet de eigenaar een boete krijgen. 

 

Aan de slag met de adviezen, samen met de Raad 
van Kinderen 
Door een combinatie van het beter informeren en ondersteunen van een hondeneigenaar en het 
aanscherpen van de regelgeving kunnen hond en mens volgens de Raad van Kinderen beter met 
elkaar samenleven. 

De RDA gaat op de volgende manieren aan de slag met de adviezen van de kinderen: 

- De RDA communiceert zowel intern als extern over het traject met de Raad van Kinderen.  
- De RDA kijkt of ze de adviezen van de Raad van Kinderen direct kan presenteren aan de 

staatssecretaris van Economische Zaken, Martijn van Dam. 
- De adviezen van de Raad van Kinderen worden meegenomen in latere zienswijzen van de 

RDA. 

MCF denkt graag mee over hoe de ideeën van de kinderen 
verder kunnen worden vertaald naar strategische  
en concrete acties en een mogelijk vervolg. 

“Het was een zeer verfrissende 

ervaring. Kinderen oordelen niet en 

kijken op een positieve manier tegen 

de dingen aan.” 

Ted van den Bergh 

Ted 


