DIERENBEROEPEN

Als je van dieren houdt, is werken met dieren een droom
die uitkomt! Er zijn veel beroepen waar je uit kunt kiezen.
Welk beroep lijkt jou het meest interessant?
Zou jij een goede dierverzorger zijn of ben je beter in het
bedenken van diervriendelijke oplossingen? En is er iets dat
jij kunt doen om dieren te helpen?

Ga naar dierenbescherming.nl/dierberoep, bekijk de filmpjes over
Werken met dieren en beantwoord onderstaande vragen:
1. Bekijk het filmpje: Werken op de dierenambulance
Hoe komen meldingen binnen?
Bij de chauffeur van de dierenambulance
Bij de meldkamer van de dierenambulance

Via het landelijke
meldnummer 144

Werken met dieren

2. Bekijk het filmpje: Het werk van een lobbyist:
Best wel een moeilijk woord: lobbyist! Wat betekent het nou eigenlijk
om te lobbyen? Zoek de betekenis van het woord lobbyen op.
Je mag hiervoor googelen.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Bekijk het filmpje: Werken in een dierenopvang
Marcia vertelt hoeveel dieren ze hebben opgevangen in het asiel.
Hoeveel katten hebben ze vorig jaar opgevangen?
1500 katten

300 katten

800 katten

4. Bekijk het filmpje: Het werk van een dierenarts
Het konijn springt telkens op als dierenarts Angelina hem onderzoekt.
Angelina vertelt dat dit konijn het onderzoek maar niks vindt. Vooral
als zij zijn tanden moet onderzoeken, springt het konijn boos weg.
Waardoor vindt het konijn juist dit onderzoek het minst prettig?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Welk van de beroepen uit de filmpjes lijkt je het leukste om zelf uit te voeren?
………………………………………………………… Waarom? …………………….…...............……........………………………
…………………………………………………………………………………………………………..………….……………………………….
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WIST JE DAT…

• Je zelfs met je vissen naar de dierenarts kunt gaan? En sommige mensen doen
dat echt! Ook met vissen kun je een band krijgen.
• De dierenambulance wel een zwaailicht heeft, maar geen sirene? Het zwaailicht
mag alleen aan als ze stoppen langs de weg om een gewond dier op te halen.
• Er elk jaar meer dieren in het asiel terechtkomen? De verzorging valt bijvoorbeeld tegen, of er is een kind allergisch. De opvangcentra zorgen dat de dieren
alsnog bij een leuk baasje terechtkomen!

Bekijk het filmpje: Preventiewerk
1. Preventiemedewerker Pamela ondersteunt mensen die hulp nodig
hebben bij de verzorging van hun dieren vóórdat de situatie uit de hand
loopt. Dit doet ze door mensen te leren hoe ze voor hun huisdier moeten
zorgen. Deze aanpak voorkomt dieren- én mensenleed.
In onderstaand rijtje zie je voorbeelden van de voordelen van deze
aanpak. Welk voordeel hoort NIET in dit rijtje thuis? Kruis aan wat niet van toepassing is:

Dieren helpen als beroep

Ze voorkomt:
dat het dier in beslag wordt genomen.
dat de eigenaar het huisdier op de verkeerde manier blijft verzorgen.
dat de eigenaar niet meer voor de dieren kan zorgen doordat hij/zij
geen geld meer heeft of bijvoorbeeld ziek is.
dat mensen impulsaankopen doen (een dier kopen zonder na te denken).
dat dieren overlast bezorgen voor de buren.
Lees hieronder een nieuwsbericht over een preventiezaak van Pamela

MENEER K. VRAAGT OM HULP: 35 KATTEN IN 1 HUIS

Meneer K. wilde graag hulp.
Hij had 35 katten (waaronder
ongeveer 21 kittens) en wist
niet hoe hij voor al deze dieren
moest zorgen. Hoe graag hij
dit ook wilde, hij had het geld
er niet voor.

Preventiemedewerker Pamela ging
op bezoek. Ze zag veel katten in
een kleine woning. Moederpoezen
lagen onder het bed met hun
kittens. En ook in de tuin was het
een drukte van jewelste. Meneer K
had hulp nodig en daarvoor werd
er een officieel formulier ingevuld.
Daarna moest hij beslissen welke
dieren hij wilde houden. Dat was
erg verdrietig voor meneer K, maar
uiteindelijk besloot hij 6 katten te
houden. De rest werd naar een
dierenopvang gebracht.
Die middag werden er 29 katten
opgehaald. Alle katten en kittens

waren gezond en de meesten waren
ook erg lief en aanhankelijk. Hierdoor konden ze al snel herplaatst
worden. 2 nestjes met kittens
logeren nog met hun moeders bij
een gastgezin, totdat ze oud genoeg
zijn om geadopteerd te worden.
35 katten in een klein huis is niet
gezond, maar we zijn erg blij dat
meneer K. zelf hulp heeft gezocht!
Hij hield van zijn katten en had alles
voor ze over, maar zoveel katten kun
je niet in je eentje verzorgen. Nu
komen ze alsnog goed terecht, bij
nieuwe baasjes. Hopelijk is meneer
K. opgelucht en blij.

2. Kun je nog een andere situatie bedenken waarin hulp van een preventiemedewerker van de
Dierenbescherming nodig is?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Ontwerp een protestbord!
Ieder jaar worden duizenden dieren (zoals wilde konijnen, hazen,
eenden en duiven) doodgeschoten tijdens de plezierjacht, voor
de lol dus. De Dierenberming kwam in actie en vroeg mensen
om een protestkaartje te sturen. Dat lukte. Wel 44.802 mensen
schreven protestkaartjes met de vriendelijke, maar dringende
vraag aan de politiek om de plezierjacht af te schaffen.
Je kunt altijd je stem laten horen, daarvoor hoef je geen lobbyist te zijn.
Je kunt bijvoorbeeld een brief sturen naar de minister. Of ga protesteren!

Je inzetten voor dieren

Hieronder zie je een voorbeeld van een protestbord tegen de
plezierjacht. Maak jij ’m af? (Jullie mogen tekenen, plakken, kleuren, etc.)

KOM ZELF IN ACTIE!
Het is geweldig als je dieren kunt helpen met het beroep dat
je uitoefent, maar er zijn natuurlijk veel meer manieren waarop
jij je nu al kunt inzetten voor dieren. Wat dacht je van een statiegeldactie of een sponsorloop met de klas om geld op te halen voor de
asieldieren? Kijk op ons speciale actieplatform voor meer inspiratie!
www.voordierenbescherming.nl/voor-scholen
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HANDLEIDING DOCENT
Lestijd:
Geschikt voor:
Benodigdheden:

60 min.
leerlingen van groep 5 & 6
digibord of tablet/computer, pen, schaar, lijm, kleurpotloden/stiften

Leerdoelen:
1) De leerlingen kunnen enkele beroepen benoemen binnen de dierensector.
2) De leerlingen kunnen vertellen wat een preventiemedewerker doet.
3) De leerlingen kunnen vertellen wat ze moeten doen als ze hun stem willen laten horen in
Nederland.

Link naar video’s:
dierenbescherming.nl/dierberoep

Antwoorden
Werken met dieren:
1. Bij de meldkamer van de dierenambulance
2. Als organisatie door gesprekken proberen
belangrijke politieke beslissingen te beïnvloeden.
3. 1500 katten
4. Omdat een konijn hele gevoelige
lippen heeft.
5. Vrij in te vullen door de leerling.

Dieren helpen als beroep:
1. Dat mensen impulsaankopen
doen (een dier kopen zonder
na te denken)
2. Vrij in te vullen door de leerling
Je inzetten voor dieren:
Vrije opdracht

