
In DierenPark Amersfoort wonen wel 120 
verschillende diersoorten. Al die dieren  
hebben iedere dag verzorging nodig, zoals 
eten en een schone slaapplaats. Hiervoor 
werken ruim dertig dierverzorgers in het 
park. De dieren hebben niet allemaal een 
eigen verzorger, anders zouden er wel heel 
veel dierverzorgers nodig zijn! De dieren zijn 
verdeeld over drie afdelingen. Elke afdeling 
heeft een vast team met dierverzorgers.

WAT DOET EEN DIERVERZORGER?
Als dierverzorger begin je ’s ochtends vroeg,  
nog voordat het dierenpark de poorten opent. 
Voor het voeren en schoonmaken lopen de dier-
verzorgers eerst een rondje langs al hun dieren. 
Zij checken hoe het met hen gaat. Is het alle-
maal goed gegaan vannacht? Hebben de dieren 
geen ruzie gemaakt of zijn zij ziek geworden? 
Als er iets aan de hand is, kan de dierverzor-
ger dat direct aan de dierenarts laten weten. In 
DierenPark Amersfoort werkt een dierenarts die 
zorgt dat alle dieren in het park gezond blijven.

Dierverzorger
Spreekbeurt
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Wist je dat elk dier een eigen  
dieet heeft? Per week worden er 

140 stukken andijvie, 750 stukken 
witlof en 110 knolselderijen  
door de dieren opgegeten.



Daarna krijgen de dieren hun ontbijt. Het ontbijt 
is klaargezet in de voedselkeuken. Daar is een 
aantal dierverzorgers elke dag bezig met het 
eten voorbereiden voor alle dieren. 

Terwijl de dierbewoners aan het eten zijn, wordt 
hun buitenverblijf schoongemaakt. Bij mooi weer 
gaan de dieren na hun ontbijt naar buiten en 
maken de dierverzorgers het binnenverblijf ook 
aan kant. In de koude wintermaanden laten de 
dierverzorgers de deuren van de binnenverblij-
ven openstaan, zo kunnen de dieren zelf kiezen 
of zij buiten of binnen willen zijn. De rest van 
de dag doen de dierverzorgers verschillende 
werkzaamheden, zoals het voer klaarzetten voor 
de rest van de dag, klussen in de verblijven en 
vertellen over de dieren tijdens een dierpraatje.  

De dierverzorgers geven de dieren ook  
verrijking. In de natuur komen dieren vaak 

nieuwe dingen tegen, bijvoorbeeld omgevallen 
bomen, vreemde keutels of nieuwe sporen. 
Dit doen wij ook graag voor de dieren in ons 
dierenpark, daarom vinden zij soms ineens 
een stuk touw, boomstronk, zware bal of zelfs 
olifantendrollen in hun verblijf. Daar worden zij 
nieuwsgierig van: “Wat is dit? Hoe ruikt het? 
Is het gevaarlijk of kan ik ermee spelen? Hé, 
misschien kan ik er wel mijn tanden aan slijpen 
of mijn nagels mee vijlen.” Zo blijven de dieren 
nieuwe dingen ontdekken én leren zij creatief 
om te gaan met hun vondst. 

De dierverzorgers leggen bijvoorbeeld ook vaak 
het eten op een moeilijke plek, zodat de dieren 
echt hun best moeten doen om het te pakken 
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Wist je dat er soms parfum in het 
verblijf van onze roofdieren wordt 

gespoten? Deze nieuwe luchtjes 
trekken zeker de aandacht van 

onze tijgers en leeuwen.

Kerstbomen als verrijking  
voor de kamelen

Herfstbladeren als  
verrijking voor de tijger

Ontbijt voor de 
reuzenschildpad



te krijgen. Zij moeten het bijvoorbeeld uit boom-
schors peuteren met hun tong, nagels of tanden. 
Of zij verstoppen het voedsel, zodat de dieren 
het eerst moeten opspeuren met hun neus. Zo 
moeten de dieren hun best blijven doen voor hun 
voedsel. Op deze manieren zorgen wij ervoor dat 
onze dieren elke dag weer worden uitgedaagd, 
nieuwe dingen ontdekken en zij al hun kwalitei-
ten kunnen inzetten. Zo verzinnen de dierverzor-
gers elke dag weer iets anders en blijft elke dag 
een verrassing.

Met sommige diersoorten wordt ook getraind, 
zoals met de olifanten, rode panda’s en luiaards. 
De dierverzorgers oefenen met de dieren om bij-
voorbeeld hun nagels goed te kunnen verzorgen, 
om hen voor te voorbereiden op een transport 
of zodat de dierenarts makkelijk en veilig een 
behandeling bij het dier kan doen. 

Aan het einde van de dag maken de dier- 
verzorgers een dagrapport. Hierin staan de 
meest opvallende gebeurtenissen van de dag. 
Zij schrijven bijvoorbeeld op dat er een dier is 
geboren, ziek is geworden of medicijnen heeft 
gekregen. Dit is heel slim om op te schrijven en 
te bewaren. Zo kunnen dierverzorgers namelijk 
terugzoeken of een dier bijvoorbeeld vaker ziek 
is en wanneer er kleintjes zijn geboren.

HOE WORD JE DIERVERZORGER?
Na je middelbare school ga je een opleiding 
kiezen. Om dierverzorger te worden, kun je op 
verschillende niveaus (mbo of hbo) een opleiding 
Dierverzorging volgen. Je kunt veel leren op 
school, maar vaak leer je het meest tijdens het 
werken in een dierenpark. Tijdens je opleiding 
kun je daarom stage lopen. 

Veel mensen willen met dieren werken. Als je 
graag dierverzorger wil worden, moet je daarom 
goed je best doen op school. Ook is het handig 
als je veel weet over verschillende dieren en 
dierenparken. 

Wist je dat dierverzorgers 

kennis over veel verschillende 

dieren moeten hebben? 

Sommige dierverzorgers verzorgen 

op een dag wel 20 verschillende 

soorten dieren.

De dierverzorger traint met de rode  
panda’s om op de weegschaal te staan.
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HOEVEEL DIERVERZORGERS 
WERKEN IN DIERENPARK 
AMERSFOORT?
A.  Ongeveer 10 dierverzorgers.
B.  Rond de 30 dierverzorgers.
C.  Meer dan 50 dierverzorgers.

WAAROM SPUITEN DE
DIERVERZORGERS PARFUM 
IN HET VERBLIJF VAN 
DE ROOFDIEREN?
A.  Omdat de roofdieren heel erg stinken.
B.   Omdat de nieuwe luchtjes de  

aandacht trekken van de roofdieren.
C.   Omdat dat hoort bij het schoon- 

maken van een dierverblijf.

WAARVOOR TRAINEN DE 
DIERVERZORGERS NIET  
MET DE DIEREN?
A.   Om de dieren voor te bereiden  

op een transport.
B.   Zodat de dierenarts makkelijk en  

veilig een behandeling kan doen.
C.   Om de dieren elke dag te kunnen 

borstelen.
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Wil je kijken of je alles goed hebt onthouden? 
Of vind je het leuk om je spreekbeurt af te sluiten met een leuke  

quiz om te testen of jouw klasgenootjes wel hebben opgelet? 
Dan vind je hier nog een paar vragen, die je kunt beantwoorden. 
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WELKE OPLEIDING MOET  
JE DOEN ALS JE DIER- 
VERZORGER WILT WORDEN?
A.  De opleiding Dierverzorging. 
B.  De opleiding Biologie.
C.  Je hoeft geen opleiding te doen.

HEBBEN ALLE DIEREN  
EEN EIGEN VERZORGER?
A.  Ja, allemaal.
B.  Sommige dieren wel.
C.  Nee.

WAT DOET EEN DIER- 
VERZORGER ALS EERSTE  
ALS EEN DIER ZIEK IS?
A.   De dierverzorger geeft dit meteen  

door aan de dierenarts.
B.   De dierverzorger schrijft het op  

in het dagrapport.
C.   De dierverzorger geeft het dier  

medicijnen.

HOEVEEL KROPPEN ANDIJVIE 
ETEN DE DIEREN PER WEEK?
A.  60 kroppen.
B.  120 kroppen.
C.  140 kroppen.

Antwoorden: 1B, 2B, 3C, 4A, 5C, 6A, 7C.

Quiz



    Maak van alle informatie die je  

hebt verzameld zelf een goede  

tekst voor je spreekbeurt.

    Heb je nog een vraag waar  
je echt niet uit komt?  
Stuur je vraag naar dierenvraag 
@dierenparkamersfoort.nl. 

     Oefen je spreekbeurt eerst  
een paar keer hardop voor je  
papa, oma of lievelingsknuffel.

    Het kan fijn zijn om tijdens je 
spreekbeurt iets in je handen te 

hebben, bijvoorbeeld een pen.

     Koop een emmer neushoornpoep  

en laat je klasgenootjes een  
luchtje ruiken! Wil je een emmer?  

Stuur een mail naar dierenvraag 
@dierenparkamersfoort.nl. 

    Verzamel mooie plaatjes  
of filmpjes en laat die zien  
op het digibord.

    Zenuwachtig zijn is helemaal  
niet erg! De dierverzorgers  
zijn ook wel eens zenuwachtig.  

Blijf rustig in- en uitademen.

    Maak voor jezelf een spiekbriefje 

met de belangrijkste woorden. 
Schrijf niet te lange zinnen op.

     Staar niet te veel naar je  
spiekbriefje, maar kijk ook  
naar je klasgenootjes.

     Laat je klasgenootjes pas  
aan het einde vragen stellen. 
Anders raak je misschien  
de draad kwijt, of wordt hun  
vraag al beantwoord tijdens  
je verhaal.

    Gebruik de quiz op de vorige  
pagina aan het einde van je 
spreekbeurt om te testen of je 
klasgenootjes wel goed hebben 

opgelet.

Spreekbeurttips

Heel veel 
succes met je 
spreekbeurt!
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Deze video 
bijvoorbeeld!
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