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Dierentuinvoeding

Doelstelling

Net als bij andere diersoorten is de voeding van wilde dieren in gevangenschap - in
dierentuinen, opvangcentra of bij particulieren - een belangrijke omgevingsfactor. Vanaf begin
jaren negentig is er meer aandacht gekomen voor het vergroten en verspreiden van de
wetenschappelijke kennis op dit 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. Acute problemen als gevolg
van voeding zijn hiermee zeldzaam geworden, maar er blijven genoeg problemen over, zoals
overgewicht, skelet- en hoefproblemen die ook hun weerslag hebben op dierenwelzijn. Een
probleem is dat nieuwe inzichten over voeding te weinig doorstromen naar (toekomstige)
dierverzorgers.
Doel van het project is de kennis van huidige en toekomstige dierverzorgers op het gebied
van dierentuinvoeding te vergroten door middel van een scholingsprogramma inclusief
lesmateriaal.

Werkwijze

Penvoerder van het project is Hogeschool Van Hall Larenstein. Andere betrokken
onderwijsinstellingen zijn de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden en Stoas Wageningen,
Vilentum Hogeschool. Externe partijen die een belangrijke rol hebben gespeeld bij dit project
zijn de voedingsgroep van de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen (NVD), de Nutrition
Group van de European Association of Zoos and Aquaria (EAZA) en de vereniging van
dierentuinmedewerkers 'Harpij'.
Eerst is in samenwerking met de NVD, EAZA en de vereniging van dierentuinmedewerkers
'Harpij' een opzet gemaakt voor het te ontwikkelen lesmateriaal voor een praktijkgerichte
cursus Dierentuinvoeding. Vervolgens hebben VHL en Stoas een opzet gemaakt voor de
theoretische inhoud, de opdrachtenstructuur en de organisatie van de cursus. Materiaal voor
de cursus werd onder andere ontwikkeld in een aantal onderwijsproducten bij NHL, VHL en
Stoas. De ontwikkelde materialen zijn uitgeprobeerd en geëvalueerd in een drietal cursussen.

Resultaat

In het kader van het project is een cursus Dierentuinvoeding ontwikkeld. De cursusmaterialen
(dictaten, posters, interactieve opdrachten, etc.) zijn beschikbaar via de website van
Dierenwelzijnsweb op
http://www.groenkennisnet.nl/dierenwelzijnsweb/Pages/dierentuinvoeding.aspx. Het materiaal
is daarmee ook beschikbaar voor opleidingen Dierverzorging in het groen onderwijs.
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