
Snelle weetjes
Naam:          D ierverzorger
Woonplaats:      Omgeving van Amersfoort
Voedsel:        Niet kieskeurig
Gewicht:        Geen commentaar
Draagtijd:        Negen maanden
Aantal jongen:Aantal jongen:     Meestal één tegelijk
Status in het wild:   Niet bedreigd

Spreekbeurt over 
de dierverzorger



Wat doe je als dierverzorger?
Als dierverzorger begin je ‘s ochtends vroeg nog voordat Als dierverzorger begin je ‘s ochtends vroeg nog voordat 

het dierenpark de poorten opent. Voor het voeren en 

schoonmaken lopen de dierverzorgers eerst een rondje 

langs al hun dieren. Zij checken hoe het met hen gaat. Is 

het allemaal goed gegaan vannacht? Hebben de dieren 

geen ruzie gemaakt of zijn zij ziek geworden?

Hierna wordt het ontbijt klaargemaakt. Voor elk dier een Hierna wordt het ontbijt klaargemaakt. Voor elk dier een 

andere maaltijd. Als de dieren aan het eten zijn, wordt het 

buitenverblijf schoongemaakt. Met mooi weer gaan de 

dieren na het ontbijt naar buiten en maken de 

dierverzorgers het binnenverblijf ook aan kant. 

Wist je dat de pelikanen bij de afdeling ‘hoefdieren’ horen? 

Soms zitten er ‘vreemde eenden’ in een groep.

In DierenPark Amersfoort leven 150 verschillende diersoorten. Al die diersoorten hebben iedere dag 

verzorging nodig, zoals eten en een schone slaapplaats. Hiervoor werken ruim dertig dierverzorgers in het 

Amersfoortse park. 

De dieren hebben niet allemaal een eigen dierverzorger, anders zijn er wel veel dierverzorgers nodig! 

De soorten dieren zijn opgedeeld in zeven groepen: hoefdieren, roofdieren, dikhuiden, vogels, kleine 

zoogdieren, reptielen en apen. 

Elke groep dieren heeft een vast team 

met dierverzorgers. De tijgers, beren en 

hyena’s horen bijvoorbeeld bij de 

roofdieren. De giraffen, zebra’s en 

algazellen vallen binnen de afdeling 

hoefdieren.

Soms werkt een apenverzorger bij de Soms werkt een apenverzorger bij de 

roofdieren. Dat kan gebeuren als er 

bijvoorbeeld een dierverzorger ziek of op 

vakantie is. Dan is het wel handig als er 

andere dierverzorgers kunnen invallen. 



Interview met een dierverzorger
Marc is niet snel bang. Hij werkt namelijk met de roofdieren. De tijgers, 

de leeuwen en de beren zijn bijvoorbeeld dieren waar hij voor zorgt. 

Wat is jouw lievelingsdier?

‘De hyena’s! Ik vind het zulke interessante dieren. Daarnaast vinden de ‘De hyena’s! Ik vind het zulke interessante dieren. Daarnaast vinden de 

meeste bezoekers hyena‘s enge dieren. Hierdoor vind ik het nog leuker 

om mensen te overtuigen hoe leuk zij zijn.’

Wat is het minst leuke aan je werk?

‘De koude winters! Je werkt elke dag buiten. Aan de ene kant heel erg 

leuk, maar tijdens koude of regenachtige dagen is het buiten zijn toch 

wat minder.’ 

Is jouw werk gevaarlijk?Is jouw werk gevaarlijk?
‘Ik werk met de gevaarlijkste dieren uit het dierenpark. Er zijn veel 

veiligheidsmaatregelen waardoor mijn werk veilig is. Als ik mij daar netjes 

aan houd is er niks aan de hand. ’

Wist je dat naast koude regenachtige dagen de dierverzorgers het vele 

poepscheppen vaak het minst leuk vinden? 

In de koude wintermaanden laten de dierverzorgers de deuren van een 

aantal binnenverblijven openstaan, zo kunnen de dieren zelf kiezen of zij 

binnen of buiten willen zijn. 

De rest van de dag doen de dierverzorgers verschillende 

werkzaamheden: het voer klaarzetten voor de rest van de dag,  vertellen 

over hun dieren tijdens ‘Ontmoet de dierverzorger’ en speeltjes maken als 

verrijking voor de dieren. 

Aan het einde van de dag maken dierverzorgers een dagrapport. Hierop Aan het einde van de dag maken dierverzorgers een dagrapport. Hierop 

staan de meest opvallende gebeurtenissen van de dag. Zij schrijven 

bijvoorbeeld op als er een dier geboren is, ziek geworden is of  

medicijnen krijgt. Dit is heel slim om te noteren en te bewaren. Dan 

kunnen de dierverzorgers in de gaten houden of het dier vaker ziek is en 

wanneer een kleintje is geboren. 

Wist je dat de oudste en de jongste dierverzorger in DierenPark Amersfoort 

op dezelfde afdeling werken? Zij werken allebei bij de roofdieren.



Interview met een dierverzorger
De stokstaartjes, de luiaarden en de geiten zijn maar een pa

ar diersoorten die 

Marjolein verzorgt.  Zij werkt met de kleine zoogdieren in D
ierenPark Amers-

foort. 

Waarom wilde je dierverzorger worden?

‘Van jongs af aan ben ik gek op dieren! Soms vind ik dieren 
zelfs leuker dan 

mensen.’

Wat vind jij het leukste aan jouw werk?

‘Het leukste vind ik de afwisseling. Niet alleen in het werk w
at ik doe, maar ook 

de afwisseling in diersoorten. Ik werk op de afdeling met de
 meest verschillen-

de soorten, wel vijfendertig. Daarnaast is het contact met d
e dieren ook erg 

leuk!’

Herkennen de dieren jou zonder werkkleding?

‘Jazeker! Niet allemaal, want de moskikkers  weten vast niet
 wie ik ben. Veel 

dieren uit de Nacht  herkennen mijn stem. Als de doeroecoe
li’s en de luiaarden 

mij horen praten, komen zij vaak wel even kijken.’ 

Wist je dat alle dieren van De Nacht, de Kinderboerderij en het Doolhof der 

Dwergen binnen de afdeling ‘kleine zoogdieren’ vallen?

Hoe word je een dierverzorger?
Na je middelbare school ga je een opleiding kiezen. Om dierverzorger te 
worden, kan je op verschillende niveaus (MBO of HBO Dierverzorging) 
een opleiding volgen.  Je kan veel leren op school, maar het meeste leer 
je vaak tijdens het werken in een dierenpark. Tijdens je opleiding kan je 
daarom hier stagelopen. 

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

Naast dierverzorgers werken er ook twee hoofddierverzorgers in 
DierenPark Amersfoort. Zij regelen van alles voor de dierverzorgers, zoals DierenPark Amersfoort. Zij regelen van alles voor de dierverzorgers, zoals 
het bestellen van voer, maken van roosters en nemen van moeilijke 
beslissingen. Hoofddierverzorger kan je alleen worden na een aantal jaar 
ervaring als dierverzorger. Hier is geen opleiding voor.

Wist je dat alle dagen in het jaar dierverzorgers aan het werk zijn in het 

dierenpark? De pinguïns lusten namelijk ook visjes op Eerste Kerstdag. 



Interview met een dierverzorger
Richard werkt al een aantal jaar op de afdeling ‘dikhuiden’ met olifanten 

en neushoorns in DierenPark Amersfoort.

Waarom is jouw werk zo speciaal?

‘Het leukste aan mijn werk vind ik het contact met de olifanten en neush‘Het leukste aan mijn werk vind ik het contact met de olifanten en neush-

oorns. Wij trainen iedere ochtend met onze olifanten. Elke keer verbaas ik 

mij dan weer hoe slim zij zijn.’

Wat is het leukste wat je tijdens je werk hebt meegemaakt?

‘Het leukste wat ik heb meegemaakt is de geboorte van olifant Kyan en 

neushoorn Sunanda. Voor de geboorte van Kyan heb ik een aantal nacht-

en in een hangmat bij de olifanten geslapen om moeder Indra in de 

gaten te houden. Dat was erg bijzonder.’ 

Wat is minder leuk wat je tijdens je werk hebt meegemaakt?

‘Er worden dieren geboren, maar helaas gaan er ook dieren dood. Als je 

een olifant al heel lang kent, is dat wel even slikken. Dit hoort ook bij het 

werken met dieren.’

Hopelijk weet jij nu van alles over de dierverzorgers. 

Succes met je spreekbeurt! 

Wil jij meer weten over 
dierverzorgers?
Dagelijks kan jij de dierverzorgers in DierenPark Amersfoort 

tegenkomen tijdens ‘Ontmoet de dierverzorger’. De dierverzorgers 

vertellen over hun dieren en hun werk. Na het verhaal mag jij al jouw 

vragen stellen.

Wil jij weten hoe het is om een dierverzorger te zijn? Iedere eerste Wil jij weten hoe het is om een dierverzorger te zijn? Iedere eerste 

zondag van de maand kan jij ervaren hoe het is om de dieren te 

verzorgen in DierenPark Amersfoort. Tijdens ‘Help de dierverzorger’ verzorgen in DierenPark Amersfoort. Tijdens ‘Help de dierverzorger’ 

mogen de helpers voor openingstijd het dierenpark betreden en gaan 

zij ink aan de slag. Je helpt de olifantenverzorgers en na het harde 

werk kan je zien hoe de olifanten naar buiten gaan. Vergeet vooral niet 

je oude kleren en laarzen aan te trekken! Kijk voor meer informatie op 

www.dierenparkamersfoort.nl/help-de-dierverzorger.

Wist je dat de olifanten hun verzorgers herkennen zonder werkkleding? De dikhuiden 

herkennen zelfs dierverzorgers die zij al jaren niet hebben gezien.
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