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Cursus dierentuinvoeding
Op deze pagina vind je materiaal wat ontwikkeld is voor de cursus dierentuinvoeding. Deze cursus is
oorspronkelijk ontwikkeld voor dierverzorgers en ander personeel in dierentuinen en vergelijkbare
instellingen. De filosofie achter de cursus is dat meer kennis over diervoeding in alle geledingen van de
organisatie de uitwisseling van kennis en ervaringen verbetert. Ook draagt meer kennis bij aan het sneller
doorvoeren van nieuwe inzichten.
Het cursusmateriaal omvat een dictaat, instructieposters, een aantal presentaties en een aantal
praktijkopgaven. Er wordt nog steeds materiaal ontwikkeld over dit onderwerp. Suggesties voor het
ontwikkelen van nieuw materiaal en inlichtingen bij: Jolanda.hokwerda@wur.nl of
Tjalling.huisman@wur.nl.

tjalling.huisman@wur.nl

Body Condition Visualizer

Dictaten en bronnen
Dictaat Dierentuinvoeding, 2011
Overzicht voedingsbronnen voor
dierverzorgers en anderen, 2012

Opdrachten
Opdracht Body Condition Score (BCS), 2010
Body Condition Visualizer
Opdracht en invulformulier bij dieet
beschrijving en beoordeling, 2010
Opdracht etikettering voedermiddelen, 2010
Opdracht mestscore, 2010

Posters (NL)
Maagdarmstelsel, 2011
Quiz maagdarmstelsels, 2011
Antwoorden quiz maagdarmstelsels, 2011
Mestscore, 2011
Quiz mestscore, 2011
Antwoorden quiz mestscore, 2011
Body Condition Score, 2011
Quiz Body Condition Score, 2011
Antwoorden quiz Body Condition Score, 2011
Top 12 voedselgroepen, 2013
Suikers en andere nutriënten in fruit en
groenten, 2012

Posters (EN)
Gastrointestinal tracts of amphibians: the
distinct characteristics of the digestive system
of two amphibians, 2014
Gastrointestinal tracts of reptiles: the distinct
characteristics of the digestive system of
several reptiles, 2014
Gastrointestinal tracts, 2011
Quiz Gastrointestinal tracts, 2011
Answers quiz Gastrointestinal tracts, 2011
Fecal scoring system, 2011
Quiz fecal scoring system, 2011
Answers quiz fecal scoring system, 2011
Body Condition Score, 2011

Voedingswaarde van invertebraten, 2012

Quiz Body Condition Score, 2011

Planten giftig voor (dierentuin)dieren, 2011

Answers quiz Body Condition Score, 2011
Top 12 food groups, 2013
Sugars and other nutrients in produce (of
fruits and vegetables), 2012
Nutritional value of invertebrates, 2012

http://www.groenkennisnet.nl/dierenwelzijnsweb/Pages/dierentuinvoeding.aspx[21-4-2015 9:29:52]

Cursus dierentuinvoeding | Groen Kennisnet
Plants poisonous to zoo animals, 2012
Nutritional value of browse species mest fed
to zoo animals, 2015

Posters (FR)

Presentaties onderwijsdag

Appareils digestifs, 2014

Programma studiedag onderwijs
Dierentuinvoeding, 2011

Le quiz des appareils digestifs, 2014
Le quiz des appareils digestifs: solutions,
2014
Système d'évaluation des fécès: le score
fécal, 2014
Le score de condition physique, 2011
Le top 12 des groupes d’aliments en zoonutrition
Sucre et autres nutriments dans les produits
alimentaires (fruits et légumes), 2014

Digestiestelsels: vergelijkende anatomie,
2011
'Roofdiervoeding' meer spiegelen aan de
natuur?
Body condition score als hulpmiddel, 2011
Dierentuinvoeding: knelpunten en aanpak,
2011
Voeding in de praktijk, 2011
UV lampen, een bron van verwarring, 2011

Le valeurs nutritionnelles des invertebrés,
2014
Plantes toxiques pour les animauxd de zoo,
2014
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