Spreekbeurt: Dierverzorger word je niet ‘zomaar’!
10-14 jaar

Als men aan kinderen tussen tien en twaalf jaar oud de vraag stelt, wat ze later willen worden, dan
staat het beroep van ‘dierverzorger’ in de top drie van droomberoepen! Dierentuinen krijgen dan ook
heel veel vragen van kinderen over wat dierverzorgers in de dierentuin allemaal doen en hoe je dierverzorger kunt worden. Deze tekst geeft je antwoord op die vragen!

Lieve dieren en een spannend beroep?

Veel kinderen houden van dieren. Het lijkt hen daarom erg leuk om elke dag met dieren te werken.
Vooral jonge dieren zijn natuurlijk erg schattig. Wie wil nou niet een pasgeboren gorilla of een
tijgerwelpje een flesje geven? Ook werken met krokodillen, haaien of olifanten lijkt superstoer!
Het verzorgen van exotische dieren heeft inderdaad veel interessante kanten.
Maar de meeste kinderen en ook volwassenen hebben een verkeerd beeld van het beroep van
dierverzorger. Een dierverzorger loopt namelijk echt niet de hele dag beestjes te vertroetelen!
Er moet namelijk ook heel veel gepoetst en geboend worden. Dat is soms best zwaar werk, dat elke
dag opnieuw gedaan moet worden.

Hoofdtaken van de dierverzorger

De dierverzorger is in eerste instantie verantwoordelijk voor het welzijn van de dieren, maar moet
ook zorgen dat alles spik en span is voordat het publiek komt. Dat houdt in dat de dierverzorger
zorgt voor een schoon en goed onderhouden verblijf. Vooral bij de grotere dieren die veel eten en
veel poepen ben je het grootste gedeelte van de dag aan het schoonmaken.

In sommige verblijven wordt een deel van het schoonmaakwerk met machines gedaan, bijvoorbeeld
met tractoren. Maar veelal is het elke dag opnieuw aan de slag met schep, bezem en kruiwagen!
Het werk kan dus lichamelijk zwaar zijn. Daarbij ben je als dierverzorger veel buiten aan het werk,
ongeacht het weer.

Elk diersoort zijn eigen menu

Het bereiden van voedsel en het voeren van de dieren behoort ook tot de hoofdtaken van de
dierverzorger. In dierentuinen zijn er voederlijsten waarop de verschillende menu’s per diersoort
staan. Zo worden roofvogels en slangen bijvoorbeeld gevoerd met dode knaagdieren en krijgen
olifanten en giraffen tientallen kilo’s hooi per dag. Sommige dieren krijgen meerdere keren per dag
vers voedsel. Andere dieren zoals haaien of leeuwen krijgen maar één keer per dag of zelfs minder
vaak te eten.

In Burgers’ Zoo is er een centrale voederkeuken waar het voedsel voor alle dierentuindieren wordt
bereid. Vanuit die keuken wordt het voedsel naar de verschillende dierenafdelingen gebracht. Er
werken een aantal dierverzorgers vast in de voederkeuken.
In de meeste gevallen voert de dierverzorger de dieren niet direct uit de hand. Hij legt het voedsel
in het verblijf zodat de dieren gewoon zelf gaan eten als ze zin hebben.

Gezond en fit?

De dierverzorgers moeten veel verstand van ‘hun’ diersoorten hebben. Zo moeten
ze bijvoorbeeld goed in de gaten houden of er geen rangordeproblemen ontstaan bij dieren die in groepen leven. Ook moeten ze de dieren goed kennen
zodat ze kunnen zien of een dier gezond is en lekker ‘in zijn vel zit’. Als een dier
iets mankeert, dan vertelt het hoofd van de dierverzorging dit aan de curator.

De curator is de bioloog die over een bepaalde
dierenafdeling gaat. Hij of zij beslist of de dierenarts
langs moet komen. Als dat het geval is, dan helpen de
dierverzorgers de dierenarts, bijvoorbeeld bij het vangen
en/of verplaatsen van het zieke dier. Ze zorgen ervoor dat
de dierenarts het dier kan onderzoeken.
Dierverzorgers helpen ook mee als een dier op transport gaat. Ze plaatsen de dieren dan in de juiste
transportkisten en soms begeleiden ze dieren die elders
een nieuw thuis krijgen.

Knuffelen? Nee!

Chimpansees, panters, antilopen en olifanten wonen vaak hun hele leven al in een dierentuin.
Toch blijven het wilde dieren die voor de mens gevaarlijk kunnen zijn! Dierverzorgers stappen
daarom nooit zomaar in het verblijf van de dieren. Als de dierverzorger in het binnenverblijf moet
zijn, sluit hij de dieren altijd op in het buitenverblijf of in een ander deel van het binnenverblijf.

Vroeger werden veel jonge zoogdieren in de dierentuin met de fles groot gebracht. Dit gebeurde
omdat men toen de handopfok veiliger vond en beter te controleren. Inmiddels worden de jongen
in dierentuinen bijna altijd door de ouder(s) en/of groep zelf grootgebracht. Dat is veel beter voor
het ouderdier en het jong, dat dan gewoon bij soortgenoten kan opgroeien. Flessenjongen zijn er
nauwelijks nog.

Ook met publiek werken

Wie in een dierentuin als dierverzorger werkt, moet ook goed met mensen om kunnen gaan. Er
komen namelijk heel veel bezoekers naar de dierentuin die vaak vragen willen stellen aan de
dierverzorgers. Ook moet je er als dierverzorger rekening mee houden dat je vaak door de pers
geïnterviewd en gefilmd wordt. Het is dus belangrijk dat je als dierverzorger beleefd en enthousiast
met mensen om gaat en dat je goed uit je woorden kan komen!

DE ANDERE kant van het vak

Kinderen die dierverzorger willen worden, houden heel erg van dieren. Maar als dierverzorger heb
je ook met dode dieren te maken. Huisdieren zoals cavia’s, konijnen, muizen, kuikentjes , paarden,
geiten en koeien zijn leuk, maar in een dierentuin zijn ze vooral als voedsel voor de vleeseters
bedoeld. Daar moet je als dierverzorger dus tegen kunnen.
Verder moet je er rekening mee houden, dat een dierentuin een volcontinu bedrijf is. De dieren
moeten namelijk dagelijks worden verzorgd, dus ook in het weekend. En ook met Oud en Nieuw,
Koningsdag, de Kerst, etc. Dierverzorgers werken dus vaak op zondagen en feestdagen, wanneer de
meeste andere mensen vrij zijn en feest vieren.

Opleiding en stages

Om dierverzorger in een dierentuin te worden,
heb je een speciale opleiding nodig. Tijdens
deze opleiding volgen de leerlingen theorieen praktijklessen. Daarbij leer je hoe je met
dieren om moet gaan, welke voedingseisen
dieren hebben, hoe je hygiënisch moet
werken, hoe je met bezoekers van een
dierentuin om moet gaan en nog veel meer.

Een onderdeel van de opleidingen is het stagelopen. De meeste dierentuinen krijgen veel meer
aanvragen voor stages dan dat er plaatsen beschikbaar zijn. Dus als je het geluk hebt om een
stageplek te krijgen in een dierentuin, doe dan heel erg goed je best en laat zien wat je kunt! Het
is namelijk niet al te gemakkelijk om na je opleiding een baan in een dierentuin te krijgen!

Welke opleiding?
In Nederland zijn er veel opleidingen tot dierverzorger, op verschillende niveaus. Een aantal links
van opleidingsinstituten op MBO-niveau waarmee de grotere Nederlandse dierentuinen werken,
vind je hier:
Groenhorst Barneveld, http://www.groenhorstbarneveld.nl
AOC Terra, http://mbo.aocterra.nl
AOC de Groene Welle, http://www.groenewelle.nl

Snuffelstages en vakantiewerk

Weekend- en vakantiewerk in de dierverzorging is alleen maar mogelijk voor mensen die daar al
een speciale opleiding voor volgen. Je kunt dus helaas niet als scholier in een dierentuin aan de
slag om te kijken of je het werk leuk zou vinden. Het werken met dieren is veel te specialistisch,
eist te veel vakkennis en is soms ook te risicovol. Om dezelfde reden zijn er in Burgers’ Zoo, zoals
in de meeste andere dierentuinen, ook geen mogelijkheden tot snuffelstages van een aantal dagen
tot een paar weken.
Er zijn in de dierentuin naast dierverzorgers nog andere mensen aan het werk. Afdelingen zoals
horeca, souvenirwinkel, kassa, etc. hebben vaak vakantiekrachten nodig. Over het algemeen moet
je hiervoor minimaal 16 jaar oud zijn.

