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1.Inleiding
In augustus 2008 is het KIGO-project “Dierentuinvoeding” van start gegaan. Het project is onderdeel
van het GKC-programma “Welzijn van dieren”. In het project wordt samengewerkt tussen
Hogeschool Van Hall Larenstein (Diermanagement, Leeuwarden), STOAS Hogeschool Dronten, NHL
Leeuwarden, de voedingsgroep van de Nederlandse NVD-dierentuinen en de EAZA Nutrition Group
(ENG).
Aanleiding voor de start van dit project is de constatering dat net als bij andere diersoorten de
voeding van wilde dieren in gevangenschap (dierentuindieren etc.) een belangrijke omgevingsfactor
is. Er is echter relatief weinig formele, wetenschappelijk onderbouwde kennis over de nutritionele
(energie, nutriënten, overige voedingsfactoren) behoeften van wilde dieren.
Tot voor enkele decennia was zeker 25% van de sterfte onder dierentuindieren direct toe te
schrijven aan voedingsfactoren. Vooral sinds het begin van de jaren negentig is er meer aandacht
gekomen voor het vergroten en verspreiden van de wetenschappelijke kennis op het gebied van de
voeding van wilde dieren in gevangenschap. Dit heeft in Europa onder meer geleid tot het oprichten
van de EAZA Nutrition Group (ENG) en in Nederland de NVD voedingsgroep. Mede door de
activiteiten van deze groepen in samenwerking met vergelijkbare groepen in N. Amerika maar ook
door de inzet van veel individuen in dierentuinen is de hoeveelheid kennis significant toegenomen.
Acute problemen zijn mede als gevolg van de hiervoor genoemde ontwikkelingen afgenomen maar
er blijft nog genoeg aan voeding gerelateerde problematiek over. Recente wetenschappelijke
publicaties wijzen nadrukkelijk op de relatie tussen voeding en aandoeningen als obesitas,
hoefproblemen en skeletproblemen bij dierentuindieren. Het is evident dat dit soort aandoeningen
ook een bedreiging zijn voor het welzijn van de dieren.
Veranderingen in zowel de rantsoensamenstelling als de te volgen voerstrategie (o.m tijdstippen,
frequentie en wijze van aanbieden) kunnen alleen succesvol worden doorgevoerd wanneer
dierverzorgers volop meewerken hieraan. Dit wordt alleen gewaarborgd wanneer er voldoende
betrokkenheid en kennis van zaken is. Anderzijds is het ook belangrijk dat (potentiële)
voedingsproblemen door dierverzorgers tijdig worden herkend en systematisch worden
gerapporteerd. Dit draagt bij aan meer inzicht in de effecten van voedingsmaatregelen.
De doelstellingen van dit project waren tweeledig:
Het ontwikkelen van een scholingsprogramma (incl. lesmateriaal) dierentuinvoeding voor
dierentuinmedewerkers waarbij naast het aanbrengen van algemene kennis vooral de eigen
werkomgeving (dieren) van de dierverzorgers centraal staat.
Vanuit het ontwikkelde scholingsprogramma en met de tijdens de uitvoering verzamelde casuïstiek
wordt ten behoeve van het onderwijs (ook aan toekomstige dierverzorgers) regulier lesmateriaal
ontwikkeld voor (V)MBO en HBO.
Als geheel was het project succesvol. De doelstellingen zijn behaald en ook na afloop van het project
lijken er zowel in de dierentuinsector en verwante sectoren als in het groene onderwijs
aanknopingspunten voor vervolg te zijn.
Tijdens de projectperiode waren er ook wel een aantal onvoorziene knelpunten. De dierentuinsector
heeft als geheel een aantal vertegenwoordigende instanties maar tegelijkertijd werken de tuinen
ook zeer individueel. Dit maakte de communicatie daarom soms moeizaam en niet altijd even
effectief. De steun vanuit zowel de begeleidingscommissie van de NVD voedingsgroep als de EAZA
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nutrition group (ENG) heeft zeker bijgedragen aan het oplossen van dit type problemen. Een ander
probleem was dat gedurende de looptijd van het project de financiële positie van een aantal
betrokken tuinen onder druk kwam te staan. De gevolge die dat weer had voor de
personeelsbezetting leidden weer tot een wat mindere deelname aan de pilotcursussen dan
begroot.
Zoals in de tussenrapportages beschreven levert de inzet van onderwijsgevenden en
leerlingen/studenten bij de uitvoering van deelprojecten specifieke planningsproblemen op. Daarbij
komt dat de inzet van studenten maar ook het resultaat van studentenwerk altijd enigszins
onvoorspelbaar is. De meeste projecten waarbij studenten/leerlingen betrokken waren zijn
uiteindelijk naar tevredenheid gerealiseerd. De tweede en uitgebreidere versie van de 3-D tool voor
het bepalen van body condition score is echter tot op heden niet verder gekomen dan een
halffabricaat. Dit is des te meer jammer omdat de eerste versie op diverse fora veel indruk maakte
en ook grote verwachtingen schiep voor het vervolg. Er wordt overigens aan gewerkt om buiten de
projectkaders om het product alsnog volledig te realiseren.
In de volgende paragraven worden de activiteiten en resultaten beschreven en wordt ingegaan op
het behalen van de doelstellingen.

2 Voortgang
2.1 Resultaten
Uit de doelstellingen volgt dat er twee soorten producten moesten worden ontwikkeld tijdens dit
project, een cursusprogramma en breed toepasbaar onderwijsmateriaal.

2.1.1 Cursus voeding voor dierentuinmedewerkers
De ontwikkeling van de cursus dierentuinvoeding voor dierentuinmedewerkers bestond uit twee
fases, een ontwerpfase en een test/uitvoeringsfase.
Ontwerp en voorbereiding
Voorafgaande aan de projectaanvraag zijn de ideeën over opzet en inhoud besproken met de EAZA
Nutrition Group, de vereniging van dierentuinmedewerkers ‘Harpij’ en de voedingsgroep van de
Nederlandse Vereniging van Dierentuinen. Alle betrokkenen steunden het voorstel en vanuit de NVD
voedingsgroep is een begeleidingsgroep1 ingesteld waarvan één van de leden ook als
contactpersoon naar Harpij fungeerde.
In de eerste fase van het project is er ook overleg geweest met het Ontwikkelcentrum, door
personeelswisselingen daar en de stroperige overlegstructuur heeft dit echter geen bijdrage aan het
project opgeleverd.
De deelnemende onderwijsinstellingen VHL en STOAS hebben in eerste instantie een opzet gemaakt
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De commissie bestond uit mevr. C. Berndt, voedingskundige bij het Noorder dierenpark, Dr. J. Nijboer,
voedingskundige bij Blijdorp, Drs. J. Bos, dierenarts van Ouwehands dierenpark en mevr. M. Verheij,
dierverzorgster en Harpij contactpersoon bij Apenheul.
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voor de theoretische inhoud, de opdrachtenstructuur en de organisatie van de cursus. Dit is in een
aantal werkbijeenkomsten met de NVD begeleidingsgroep verder geconcretiseerd en afgebakend. In
deze fase was ook de op Europese Zoo Nutrition Conference in Barcelona (januari 2010)
aansluitende tweedaagse workshop met Nederlandse en internationale experts van de EAZA
Nutrition Group belangrijk. Deze bijeenkomst leverde veel nieuwe inbreng op maar daarnaast ook
validatie van inhoud en opzet. Daarbij werd door de deelnemers ook waardevol materiaal ter
beschikking gesteld om te gebruiken bij de diverse onderwijsproducten.
In 2009 werden ook een aantal onderwijsprojecten uitgevoerd om materiaal voor de cursus te
ontwikkelen. Hieronder een overzicht per betrokken opleiding:
NHL-Multimediamanagement
Vanuit de NHL opleiding Multimediamanagement zijn drie projecten gestart:
Ontwikkeling interactieve visualisatie diersoorten
Er is een 3D-weergave van een dier gemaakt. Dit product dient als hulpmiddel bij het herkennen van
onder-, ideaal- of overgewicht van dierentuindieren voor verzorgers en mensen in opleiding. Eind
januari 2010 werd dit product opgeleverd.
Ontwikkeling educatieve online multimediale toepassing
Ter ondersteuning van de cursus wordt een website (www.cursusdierentuinvoeding.nl) gemaakt.
Deze toepassing kan worden ingezet in combinatie met 3 scholingsdagen zodat dierverzorgers (ook
buiten de scholingsdagen om) optimaal kunnen beschikken over de informatie/lesstof. Verder zal er
een forum komen voor onderlinge informatie-uitwisseling. Gemaakte opdrachten kunnen ter
beoordeling hier geplaatst worden. Dit product werd eind januari 2010 opgeleverd.
Vervolg 3 D modelontwikkeling
De enthousiaste reacties op de eerste versie van de 3D-weergave van dieren ten behoeve van body
condition score leidde tot een vervolgproject. Hierbij is gebruik gemaakt van meer geavanceerde
grafische programma’s en werd voor een groter aantal dieren een ontwerp gemaakt. Het
ambitieniveau van dit project bleek uiteindelijk niet helemaal te passen bij de mogelijkheden van de
studenten. Het gevolg is dat van dit onderdeel alleen nog veel basismateriaal, enkele beperkte
demo’s en veel halffabricaten beschikbaar zijn.
De NHL werkt het komend jaar voor eigen rekening door aan de afronding van dit project.
Stoas Hogeschool
Naast de bijdrage van de STOAS aan het project als totaal zijn er vanuit deze opleiding ook nog drie
ondersteunende studentenprojecten gestart.
Samenstellen van een ‘leskit’ “zoogdiergebit en voeding”
Er wordt materiaal verzameld met betrekking zoogdiergebitten in relatie tot voedselkeuze en de rol
die voeding speelt bij gebitsgezondheid. Dit materiaal vormt een ‘leskit’ en is afgerond.
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Film roofdiervoeding
De aspecten rondom roofdiervoeding wordt op film vastgelegd. De film dient als materiaal voor de
cursus en werd afgerond in het voorjaar van 2010.
Evaluatie cursus
STOAS studenten hebben vanaf de eerste uitvoetring van de cursus gezorgd voor het opstellen en
uitvoeren van de cursusevaluaties en van de rapportage hiervan.
Hogeschool van Hall Larenstein (VHL)
De kerntaken van VHL binnen het project waren organisatie en administratie, het ontwikkelen van
het basismateriaal in samenwerking met STOAS en de organisatie en uitvoering van de pilotcursussen.
In het kader van het ontwikkelen van ondersteunend materiaal is een groot aantal kleinere
projecten voor studenten opgezet, in de systematiek van VHL aangeduid als VIP-projecten. Aan
dergelijke projecten wordt door studenten tussen ongeveer 28 en 112 studiebelastingsuren besteed.
Er zijn een groot aantal van deze projecten geformuleerd en de belangstelling van studenten
hiervoor is vrij groot. Enkele voorbeelden staan hieronder beschreven.
Foto en literatuurbijdrage browsedatabase en browseboekje
Van als voedermiddel gebruikte boom en struiksoorten wordt fotomateriaal verzameld en een
literatuurlijst opgesteld met betrekking tot voedereigenschappen. Dit materiaal is de basis voor een
database en het browseboekje en werd in november 2009 afgerond. In 2010 is er een mede op basis
van dit studentenwerk een boekje (Harpij Browse identificatie boek; ISBN 978-90-816048-1-9) over
het gebruik van browse als voedermiddel uitgekomen.

Fig: Enkele bladzijden uit het browseboekje voor dierverzorgers
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Voedermiddelherkenning dierentuinen
Voor de productcategorieën fruit en groente wordt materiaal verzameld ten behoeve van
herkenning en voederwaardering. Het materiaal wordt gebruikt voor posters en cursusmateriaal.
Voeren van hele prooidieren
Tijdens dit project wordt fotomateriaal verzameld van hele prooidieren die gevoerd worden in
dierentuinen. Tevens wordt een literatuurlijst opgesteld met achtergronddocumentatie. Het
materiaal wordt gebruikt voor posters en cursusmateriaal. Van dit project is alleen nog het ruwe
materiaal beschikbaar.
BCS score en mestscore dierentuindieren
Op basis van tijdens de cursus door de cursisten geleverd materiaal aangevuld met andere bronnen
zijn zowel instructieposters als quizposters gemaakt.

Fig: Deel van mestscore poster ontwikkeld door studenten op basis van cursusmateriaal

Posters maagdarmstelsels
Via de ENG (Dr Marcus Clauss) is uniek fotomateriaal van dierentuindieren ter beschikking gekomen.
Dit heeft geleid tot een instructieposter vergelijking maagdarmstelsels en een quiz/ testposter.
Opzet giftige plantenposter dierentuinen
Basismateriaal wordt gemaakt en verzameld ten behoeve van herkenning giftige planten in
dierentuinomgeving. Het materiaal wordt gebruikt voor posters en cursusmateriaal. De poster is
inmiddels gereed.
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Uitvoering cursus
Het was oorspronkelijk de bedoeling de cursus te starten in het najaar van 2009. Op advies van de
begeleidingscommissie is dit echter verschoven naar begin 2010. Uiteindelijk hebben er drie
cursussen plaatsgevonden van elk drie dagen.
De cursus bestond uit drie bijeenkomsten van telkens 1 dag. Tussen de bijeenkomsten was er
telkens een periode van ongeveer een maand. Tijdens de cursus werd (heel veel) theorie
aangeboden in presentaties variërend van een half tot een heel uur. De onderwerpen varieerden
van informatie over de samenstelling van voedsel in de natuur en de verschillende
verteringssystemen tot informatie over groepen voedingsmiddelen en nutriënten. Ook werd er
aandacht besteed aan veilig omgaan met voedsel en de rol van UV-B verlichting. Bij alle presentaties
waren dierentuindieren zoveel mogelijk het uitgangspunt.
Aan het eind van de eerste en de tweede cursusdag werden opdrachten uitgedeeld en toegelicht.
Deze opdrachten moesten de cursisten zoveel mogelijk individueel uitvoeren bij hun ‘eigen’ dieren.
De opdrachten gingen onder meer over de Body Condition en mestscore en over de samenstelling
van het rantsoen. Op de laatste cursusdag werd het materiaal van de opdrachten door de cursisten
samengevoegd tot een posterpresentatie.

Fig: Feed back vanuit de begeleidingscommissie op de poster voor de eindpresentatie

In totaal hadden de drie cursussen een kleine vijftig deelnemers uit vrijwel alle NVD tuinen. De
cursus is telkens uitgebreid geëvalueerd en alle aspecten van de cursus werden met gemiddeld bijna
een 8 gewaardeerd.

2.1.2 Betekenis voor het groene onderwijs
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Ontwikkelde materialen
De producten die ontwikkeld zijn via studentenprojecten zijn in het voorgaande al beschreven. Dit
audiovisuele materiaal is op aanvraag (vrij) beschikbaar via VHL en is verder ontsloten via de website
www.cursusdierentuinvoeding.nl , deze blijft, gefinancierd door het Programmateam Welzijn van
Dieren, in ieder geval nog een jaar in de lucht. Daarnaast wordt dit materiaal beschikbaar gemaakt
via het Dierenwelzijnsweb en in de toekomst ook via de EAZA website
(http://www.eaza.net/activities/Pages/Nutrition.aspx ).
Het cursusdictaat is volledig afgestemd op de dierentuincontext. Naast theorie en
casebeschrijvingen bevat het oefenvragen en antwoorden daarbij, een verklarende woordenlijst en
een uitgebreide literatuurlijst. Dit cursusdictaat is via dezelfde kanalen beschikbaar als de
studentenproducten. Dit geldt ook voor de praktijkopdrachten.

Docentendagen
Eind 2009 is tijdens de ‘Netwerkdag kwaliteitsopleidingen dierverzorging’ bij PTC+ te Barneveld is
een workshop gegeven over dit project voor docenten uit het groene onderwijs. Doelstelling was het
project beter bekend te maken bij met name het MBO en daarnaast te testen in hoeverre het toen
ontwikkelde materiaal aansluit bij deze doelgroep. In totaal hebben 40 mensen meegedaan aan de
workshops, voornamelijk MBO-docenten maar ook leerlingen. De reacties waren zeer positief.
In februari van dit jaar heeft in Rhenen een bijscholingscursus voor docenten dierhouderij
plaatsgevonden. Gedurende het eerste deel van de dag werd een aantal inleidingen gegeven over
ontwikkelingen in dierentuinvoeding. Het tweede deel van deze dag werd besteed aan het
kennismaken met het beschikbare trainings en oefenmateriaal. Aan de bijeenkomst namen 12
docenten mee. De bijeenkomst werd goed gewaardeerd. Uit de aanmeldingen en de inlichtingen die
vooraf en achteraf werden gevraagd bleek dat de potentiele belangstelling nog groter was maar er
waren op de betreffende dag een aantal concurrerende activiteiten. Vanuit het projectteam is er
overigens wel de bereidheid om een dergelijke dag nogmaals te organiseren.

Fig: Docenten oefenen met Body Condition Score tijdens docentendag
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In relatie tot de doelstelling richting het groene onderwijs was de betrokkenheid van de Stoas
Hogeschool natuurlijk belangrijk. Deze opleiding heeft nu uit de eerste hand het meest actuele
materiaal ter beschikking voor de eigen lerarenopleidingen.

Ontwikkeling computersoftware rantsoenevaluatie
Dierentuinrantsoenen zijn vaak zeer complex omdat er veel verschillende ingrediënten worden
gebruikt. Van veel gebruikte ingrediënten is de samenstelling moeilijk te vinden omdat ze buiten
dierentuinen en vergelijkbare instellingen verder nergens gebruikt worden. Het vaststellen van de
voedingswaarde van de gegeven rantsoenen is daardoor een tijdrovende en complexe
aangelegenheid terwijl dit ook gezien vanuit onderwijsdidactiek wel noodzakelijk is als basis voor
veel opdrachten.
Gedurende het project is daarom in samenwerking met Eaza nutrition group, leden van de NVD
voedingsgroep en het software bedrijf ‘Format International’ samengewerkt om te komen tot een
programma wat zowel in onderwijs als in de praktijk kan helpen bij het doorrekenen van
programma’s.
De basisopzet van het programma is klaar en nu het project is afgesloten wordt op een andere
manier de bijdrage aan de opzet gecontinueerd.

2.2 Knelpunten
De knelpunten tijdens het project waren te overzien. Een bekend probleem is de afstemming tussen
projecttijdsplanning en beschikbaarheid studenten. Het betrekken van studenten/leerlingen is
waardevol maar brengt ook problemen met zich mee. Om dit soort problemen te voorkomen is het
verstandig studentenprojecten ruim in te plannen zodat een eventuele latere uitvoering geen
problemen oplevert voor de projectvoortgang.
Omdat ook de kwaliteit van studenten/leerlingen producten niet altijd te voorspellen is, is het
verstandig om dit soort projecten ‘dubbel’ uit te voeren. Valt het product van een groep tegen dan
kan dat gecompenseerd worden door het werk van een ander groepje. De opdrachtgerichte
onderwijsstructuur die veel gehanteerd wordt maakt deze werkwijze mogelijk. Ook in dit project is
deze werkwijze gebruikt waardoor uiteindelijk de meeste gewenste producten zijn gerealiseerd.
Een ander knelpunt tijdens het project was de verslechterde financiële positie van een aantal
betrokken dierentuinen. Daarom was het werkelijk aantal deelnemers aan de cursus wat lager dan
toegezegd en gepland. Uiteindelijk hebben ongeveer 50 dierentuinmedewerkers de cursus gevolgd.
Een gemiddelde groepsgrootte van ongeveer 16 bleek voor de gekozen interactieve werkwijze ook
wel optimaal te zijn terwijl we een deelname van 24 per uitvoering gepland hadden.

2.3 Behaalde doelstellingen
De doelstellingen van het project zijn behaald. Er is een goed ontvangen cursus ontwikkeld waarvoor
en waaruit veel onderwijsmateriaal tot stand is gekomen. De producten zijn ook beschikbaar voor
het groene onderwijs.
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Kennis over de inhoud en de producten van het project moet breed verspreid worden. Dit is voor
een deel al gerealiseerd door artikelen in ‘Zooquaria’het blad van EAZA
(http://www.eaza.net/activities/Documents/NutritionDocs/ZA_NutritionIssue5.pdf ) in het komende
nummer van de ‘Harpij’ het blad van de dierverzorgers in Nederlandstalige dierentuinen verschijnt
een artikel over de cursuservaringen. Verder is de cursus gepresenteerd aan de voltallige NVDvoedingsgroep en wordt dit eind juni ook gedaan op de collectie en ethiek dag van de NVD
curatoren. Eveneens eind juni vindt bij EAZA een afspraak plaats met als thema hoe de cursus te
vertalen en aan te passen voor gebruik in het hele EAZA werkgebied.
Richting het onderwijs is op netwerkdagen en via de bijscholingscursus al informatie over en
materiaal van de cursus verspreid. De onderwijsmaterialen komen via de website
www.cursusdierentuinvoeding.nl beschikbaar. Begin komend schooljaar (vanwege hogere
attentiewaarde) zal dit ook via het dierenwelzijnsweb gebeuren, ondersteund door een
nieuwsbericht.
De cursus is zowel door degenen die deze gevolgd hebben als hun werkomgeving met veel
waardering ontvangen. Er is veel belangstelling voor een vervolg maar hoe dit op te zetten en vooral
te financieren is nog onduidelijk. De opties die op dit moment besproken worden zijn een ‘train de
trainers’ cursus, verkorte ‘in company’ cursussen of toch de oorspronkelijke opzet. Het komend jaar
wordt dit waarschijnlijk duidelijk.

2.4 Relatie met programmadoelstelling
Het GKC-programma ‘Welzijn van Dieren heeft een op bewustwording en gedrag
gerichte missie geformuleerd: “Iedereen weet wat goed is voor dieren en past die
kennis toe in de praktijk”. Binnen het programma staan drie thema’s centraal:
bewustwording, governance (sturing) en ondernemen met dierenwelzijn.
Doel van het programmaonderdeel ‘Dierentuinvoeding’ is het vergroten van kennis en
vaardigheden op het gebied van voeding van dierentuindieren en elders gehouden
exoten in zowel de praktijk als bij het reguliere groene onderwijs. Dit onderdeel sluit
vooral aan bij het thema governance. Omdat het ook uitdrukkelijk de bedoeling is van
de betrokkenen bij de uitvoering van dit programmaonderdeel veel aandacht te
besteden aan de rol die het soort voer en de wijze van aanbieden speelt bij het welzijn
van het voer sluit dit onderdeel ook aan bij het thema bewustwording.

3 Vernieuwing
De vernieuwende aspecten van dit programmaonderdeel zitten vooral in context,
inhoud, gekozen samenwerkingspartners en doorstroom vanuit praktijk naar regulier
onderwijs. Een aantal van de in studentenprojecten ontwikkelde ondersteunende
producten zijn ook als vernieuwend aan te merken. In het bijzonder het deelproject ‘3D’ animatie body condition score’ waarin technieken normaal toegepast bij
computerspelontwerp nu werden gebruikt voor educatie.
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De door de dierentuinmedewerkers uitgevoerde praktijkopdrachten hebben veel casebeschrijvingen
en fotomateriaal opgeleverd. Ook via de betrokken kennisnetwerken is veel materiaal aangeleverd
wat op een andere manier niet of zeer moeilijk voor het onderwijs beschikbaar waren gekomen.
De cursusopzet waarbij de eigen praktijksituatie uitgangspunt was werd door de deelnemers als
vernieuwend ervaren.

4 Wijzigingen in het uitvoeringsplan
De wijzigingen in het uitvoeringsplan zijn in de tweede en derde tussenrapportage beschreven. Het
eerste wijzigingsverzoek betrof uitstel van de einddatum. Het tweede verzoek betrof kostenneutrale
overheveling van uren naar de NHL. Beide verzoeken zijn goedgekeurd door Dienst Regelingen.
Uit het financiële overzicht en de toelichting hierop blijkt dat de begrote inzet van personeel een vrij
goede inschatting van de werkelijkheid was. Bij het project kwam uiteindelijk veel meer materiaal
beschikbaar dan voorzien en niet alles kon binnen de projectperiode verwerkt worden. Dit
gecombineerd met limieten aan de inzetbaarheid van personeel heeft uiteindelijk geleid tot een
lichte onderuitputting tijdens de projectperiode.
De NHL heeft uiteindelijk niet al haar begrote uren kunnen gebruiken door gebrek aan inzetbare
studenten. E.e.a. heeft er ook toe geleid dat er na afloop nog tijd gespendeerd moest worden uit
eigen middelen om een paar deelprojecten (m.n. producten als posters) af te ronden. Een iets
langere projectperiode had dit kunnen voorkomen maar was niet mogelijk binnen de voor het
project geldende Kigo kaders.

5 Positie van de organisatie
De samenwerking met de onderwijspartners NHL en STOAS verliep constructief. Voor het slagen van
het project was de samenwerking met de NVD voedingsgroep en de EAZA nutrition group
doorslaggevend. De interne en externe deskundigen die via deze groeperingen werden betrokken
hadden een belangrijke inbreng in de inhoudelijke opzet, zorgden voor de benodigde contacten ten
behoeve van het uitvoeren van studentenprojecten en stelden materiaal ter beschikking.
De inbreng en betrokkenheid bij de cursusvoorbereiding en uitvoering zorgde ook voor een vorm
van validatie wat bijdroeg aan de bereidwilligheid om mee te werken.
Inmiddels is over het project zowel mondeling als schriftelijk gerapporteerd aan betrokken
organisaties. Tot nu toe zijn alle reacties zeer positief en is er een duidelijke vraag naar een vervolg.
Daar waar nodig heeft Dienst regelingen vlot en positief gereageerd op onze wijzigingsverzoeken.

Door VHL en STOAS zijn uiteindelijk iets minder uren uitgevoerd dan begroot. In de laatste fase bleek
de tijd benodigd om de producten uit de diverse projecten door capaciteitsproblemen (inzet ten
behoeve van andere activiteiten) niet binnen de projectperiode te realiseren. Zie hiervoor ook
hoofdstuk 4. Ook de onderuitputting van de NHL is in hoofdstuk 4 toegelicht.
De kosten van de externe adviseurs zijn vrijwel gelijk geweest aan de begroting. Omdat vooral vanuit
de ENG op onkostenbasis is gedeclareerd (m.n. reis en verblijfskosten tbv bijeenkomsten) en niet op
basis van uurtarieven is er relatief veel inzet voor het betaalde bedrag geleverd.
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De materiële kosten zijn veel hoger uitgevallen dan begroot. Dit zit met name in cursuslocatiekosten
en materiaalkosten. In het overzicht komt echter niet de bijdrage van de cursisten hiervoor naar
voren.

6 Conclusie
Het project was succesvol. De beoogde doelstellingen zijn gehaald. Er is een voor de praktijk
toegesneden cursus dierentuinvoeding met een schat aan bruikbaar ondersteunend materiaal. Ook
het groene onderwijs kan hier ruim uit putten. De potentie van het materiaal wat uit de
cursusuitvoeringen beschikbaar is gekomen is nog niet volledig benut. Dit wordt via
studentenprojecten de komende twee schooljaren nog verder ontsloten.
Resultaten van projecten zijn pas echt zinvol wanneer deze ook na afloop van het project gebruikt
worden in onderwijs en praktijk. De ontwikkelde materialen zijn breed beschikbaar dus dat is
hiervoor geen belemmering. Ook de goodwill die het project heeft opgeleverd bij de doelgroepen is
groot en er is vraag naar vervolg zowel nationaal als internationaal. Een uitdaging is om hiervoor
financiering te vinden. Daar wordt in ander verband op dit moment aan gewerkt.
Richting onderwijs zal het project via Groen kennisnet, het dierenwelzijnsweb en netwerkdagen
onder de aandacht gebracht blijven worden om het gebruik van het ontwikkelde materiaal te
bevorderen.
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7 Rapportage GKN
Inleiding
In augustus 2008 is het KIGO-project “Dierentuinvoeding” van start gegaan. Het project is onderdeel
van het GKC-programma “Welzijn van dieren”. In het project wordt samengewerkt tussen
Hogeschool Van Hall Larenstein (Diermanagement, Leeuwarden), STOAS Hogeschool Dronten, NHL
Leeuwarden, de voedingsgroep van de Nederlandse NVD-dierentuinen en de EAZA Nutrition Group
(ENG).
Aanleiding voor de start van dit project is de constatering dat net als bij andere diersoorten de
voeding van wilde dieren in gevangenschap (dierentuindieren etc.) een belangrijke omgevingsfactor
is. Er is echter relatief weinig formele, wetenschappelijk onderbouwde kennis over de nutritionele
(energie, nutriënten, overige voedingsfactoren) behoeften van wilde dieren.
Tot voor enkele decennia was zeker 25% van de sterfte onder dierentuindieren direct toe te
schrijven aan voedingsfactoren. Vooral sinds het begin van de jaren negentig is er meer aandacht
gekomen voor het vergroten en verspreiden van de wetenschappelijke kennis op het gebied van de
voeding van wilde dieren in gevangenschap. Dit heeft in Europa onder meer geleid tot het oprichten
van de EAZA Nutrition Group (ENG) en in Nederland de NVD voedingsgroep. Mede door de
activiteiten van deze groepen in samenwerking met vergelijkbare groepen in N. Amerika maar ook
door de inzet van veel individuen in dierentuinen is de hoeveelheid kennis significant toegenomen.
Acute problemen zijn mede als gevolg van de hiervoor genoemde ontwikkelingen afgenomen maar
er blijft nog genoeg aan voeding gerelateerde problematiek over. Recente wetenschappelijke
publicaties wijzen nadrukkelijk op de relatie tussen voeding en aandoeningen als obesitas,
hoefproblemen en skeletproblemen bij dierentuindieren. Het is evident dat dit soort aandoeningen
ook een bedreiging zijn voor het welzijn van de dieren.
Veranderingen in zowel de rantsoensamenstelling als de te volgen voerstrategie (o.m tijdstippen,
frequentie en wijze van aanbieden) kunnen alleen succesvol worden doorgevoerd wanneer
dierverzorgers volop meewerken hieraan. Dit wordt alleen gewaarborgd wanneer er voldoende
betrokkenheid en kennis van zaken is. Anderzijds is het ook belangrijk dat (potentiële)
voedingsproblemen door dierverzorgers tijdig worden herkend en systematisch worden
gerapporteerd. Dit draagt bij aan meer inzicht in de effecten van voedingsmaatregelen.
De doelstellingen van dit project waren tweeledig:
Het ontwikkelen van een scholingsprogramma (incl. lesmateriaal) dierentuinvoeding voor
dierentuinmedewerkers waarbij naast het aanbrengen van algemene kennis vooral de eigen
werkomgeving (dieren) van de dierverzorgers centraal staat.
Vanuit het ontwikkelde scholingsprogramma en met de tijdens de uitvoering verzamelde casuïstiek
wordt ten behoeve van het onderwijs (ook aan toekomstige dierverzorgers) regulier lesmateriaal
ontwikkeld voor (V)MBO en HBO.
Als geheel was het project succesvol. De doelstellingen zijn behaald en ook na afloop van het project
lijken er zowel in de dierentuinsector en verwante sectoren als in het groene onderwijs
aanknopingspunten voor vervolg te zijn.
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Activiteiten
Het project had twee hoofdactiviteiten: I het ontwikkelen, voorbereiden en als pilot uitvoeren van
een cursus voor dierentuinmedewerkers, II het verzamelen en samenstellen van educatief materiaal
voor en over dit onderwerp.

I Cursus voor dierverzorgers
De twee onderwijsinstellingen Hogeschool Van Hall Larenstein en STOAS Hogeschool hebben
ondersteund door de NHL afdeling multimediamanagement ,de NVD voedingsgroep en de EAZA
nutrition group een driedaagse cursus ontworpen en in totaal drie keer uitgevoerd.
De cursus bestond uit drie bijeenkomsten van telkens 1 dag. Tussen de bijeenkomsten was er
telkens een periode van ongeveer een maand. Tijdens de cursus werd (heel veel) theorie
aangeboden in presentaties variërend van een half tot een heel uur. De onderwerpen varieerden
van informatie over de samenstelling van voedsel in de natuur en de verschillende
verteringssystemen tot informatie over groepen voedingsmiddelen en nutriënten. Ook werd er
aandacht besteed aan veilig omgaan met voedsel en de rol van UV-B verlichting. Bij alle presentaties
waren dierentuindieren zoveel mogelijk het uitgangspunt.
Aan het eind van de eerste en de tweede cursusdag werden opdrachten uitgedeeld en toegelicht.
Deze opdrachten moesten de cursisten zoveel mogelijk individueel uitvoeren bij hun ‘eigen’ dieren.
De opdrachten gingen onder meer over de Body Condition en mestscore en over de samenstelling
van het rantsoen. Op de laatste cursusdag werd het materiaal van de opdrachten door de cursisten
samengevoegd tot een posterpresentatie.
In totaal hadden de drie cursussen een kleine vijftig deelnemers uit vrijwel alle NVD tuinen. De
cursus is telkens uitgebreid geëvalueerd en alle aspecten van de cursus werden met gemiddeld bijna
een 8 gewaardeerd.
II Materiaalontwikkeling ten behoeve van het groene onderwijs
De cursus heeft een voor het groene onderwijs bruikbaar basisdictaat opgeleverd. Het dictaat is
volledig afgestemd op de dierentuincontext. Naast theorie en casebeschrijvingen bevat het
oefenvragen en antwoorden daarbij, een verklarende woordenlijst en een uitgebreide literatuurlijst.
Daarnaast zijn er praktijkopdrachten, powerpointpresentaties, instructieposters, een 3 D animatie
BCS ontwikkeld. Ook is er een start gemaakt met de ontwikkeling van software voor het berekenen
van dierentuinrantsoenen.
Alle materialen zijn beschikbaar via Van Hall Larenstein maar zullen na de zomervakantie ook
ontsloten worden van www.dierenwelzijnsweb.nl en www.cursusdierentuinvoeding.nl en naar
behoefte ook gepresenteerd worden op netwerkdagen.
In februari van dit jaar heeft in Rhenen een bijscholingscursus voor docenten dierhouderij
plaatsgevonden. Gedurende het eerste deel van de dag werd een aantal inleidingen gegeven over
ontwikkelingen in dierentuinvoeding. Het tweede deel van deze dag werd besteed aan het
kennismaken met het beschikbare trainings en oefenmateriaal. Aan de bijeenkomst namen 12
docenten mee. De bijeenkomst werd goed gewaardeerd. Uit de aanmeldingen en de inlichtingen die
vooraf en achteraf werden gevraagd bleek dat de potentiele belangstelling nog groter was maar er
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waren op de betreffende dag een aantal concurrerende activiteiten. Vanuit het (voormalige)
projectteam is er overigens wel de bereidheid om een dergelijke dag nogmaals te organiseren.

Verdere kennisverspreiding
Kennis over de inhoud en de producten van het project moet breed verspreid worden. Dit is voor
een deel al gerealiseerd door artikelen in ‘Zooquaria’het blad van EAZA
(http://www.eaza.net/activities/Documents/NutritionDocs/ZA_NutritionIssue5.pdf ) in het komende
nummer van de ‘Harpij’ het blad van de dierverzorgers in Nederlandstalige dierentuinen verschijnt
een artikel over de cursuservaringen. Verder is de cursus gepresenteerd aan de voltallige NVDvoedingsgroep en wordt dit eind juni ook gedaan op de collectie en ethiek dag van de NVD
curatoren. Eveneens eind juni vindt bij EAZA een afspraak plaats met als thema hoe de cursus te
vertalen en aan te passen voor gebruik in het hele EAZA werkgebied.

Conclusie
Het project was succesvol. De beoogde doelstellingen zijn gehaald. Er is een voor de praktijk
toegesneden cursus dierentuinvoeding met een schat aan bruikbaar ondersteunend materiaal. Ook
het groene onderwijs kan hier ruim uit putten. De potentie van het materiaal wat uit de
cursusuitvoeringen beschikbaar is gekomen is nog niet volledig benut. Dit wordt via
studentenprojecten de komende twee schooljaren nog verder ontsloten.
Verder wordt op diverse manieren gewerkt aan continuering van deze activiteit zowel binnen als
buiten de dierentuinwereld. Een aantal van de tijdens dit project gestarte activiteiten worden in NVD
en EAZA verband voortgezet.
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