
Werken in Apenheul! (groep 6-8) 
 
 A) De apen worden verzorgd door de dierverzorgers. 
Dierverzorgers moeten veel over de apen weten. Ze hebben veel 

verschillende taken. Welke taak is niet van de 
dierverzorger? 
* Het dagelijks grondig schoonmaken van de 
dierverblijven. 
* Het goed observeren van de dieren, om problemen in de 
gezondheid van een dier snel op te merken en om de relaties 
van de apen onderling goed te kunnen beoordelen. 
* Het opereren van apen, wanneer ze ernstig ziek zijn. 

* Het bereiden van voedsel voor de dieren.  
* Het voeren van de apen. 
 
In Apenheul moeten elke dag dierverzorgers aanwezig zijn! Ook op zondagen, met 
de Kerst, met Oud en Nieuw, op Koninginnedag en als het zo warm is, dat je liever 
op het strand ligt!  
 
B) In Apenheul werken niet alleen dierverzorgers. Kun je de volgende beroepen 
met de een van hun hoofdbezigheden juist verbinden? 
Educator  zorgt dat iedereen op tijd zijn salaris op zijn 

bankrekening krijgt 
Directeur begeleidt journalisten en televisie-mensen 
Technische Dienst neemt de telefoon op, als je Apenheul belt 
Receptioniste bedenkt speurtochten voor kinderen 
Boekhouders bouwt nieuwe verblijven 
PR medewerker neemt beslissingen over de toekomst van het dierenpark 
Horeca-medewerker verkoopt entreekaartjes  
Kassière verzorgt het eten voor bezoekers 
 
 
C) In Apenheul lopen veel apen los tussen de bezoekers. Apen zijn nieuwsgierig. 
Apenheul wil voorkomen, dat de apen spulletjes uit de jaszakken van bezoekers 
halen. Dus krijgen de bezoekers bij de ingang een speciale aapvrije tassen. Daar 
doen ze al hun spullen in. Een medewerker van Apenheul vertelt aan de mensen, 
waarom de tas nodig is. Kun je dit verhaal van de medewerker weer in de goede 
volgorde krijgen?  
Als dit haakje dicht is, kunnen de apen de tas niet openen.’ 
Veel plezier in Apenheul! 
Daarom verzoeken we u om al u persoonlijke spullen in een aapvrije tas te doen. 
U loopt zo meteen Apenheul binnen. 
Goede dag, dames en heren.  
Hier in Apenheul lopen de apen los tussen het publiek, en apen willen nog eens 
spulletjes van mensen afpakken. 
De aapvrije tas heeft een extra haakje aan de rits.  

D) Kinderen interviewen een dierverzorger. Kun jij bedenken, welke antwoorden 
de goede zijn? 
 

1 Daar is geen opleiding voor nodig, als je 
van dieren houdt, dan is het wel goed! 

1 Ik heb een opleiding op een Middelbare 
Agrarische School afgesloten, met vakrichting 
dierverzorging.  
 

 

1 Iedere dierverzorger werkt maar met enkele apensoorten. Alleen zo leer je 
de dieren goed kennen, en dat is 
belangrijk. 

1 We 
werken 
iedere 

dag met een  andere apensoort, 
vandaag met gorilla’s, morgen met 

orang oetans, en de dag daarop maken we de 
hokken van de doodshoofdapen schoon. 
 
 

1 Een ziek dier is meestal wat rustiger, trekt 
zich terug en eet slecht. 

1Een ziek dier eet meer en slaapt 
rechtop zittend. 

 
 

1Nee, want spreekbeurtjes en zo 
vinden we niet belangrijk. 

1 Nee, want apen zijn geen 
knuffeldieren, die kun je niet zomaar uit 

hun groep en hun omgeving halen en naar een school meenemen! 
 
 
 
Wist je dat…? 
Als dierverzorger in Apenheul werk je niet alleen met apen, 
maar ook heel veel met mensen! Bijvoorbeeld de gorilla-
verzorgers geven meerdere keren per dag een presentatie, dat 
is een soort spreekbeurtje. Dan luisteren wel vaak 800 
bezoekers per keer! 
 
De dierverzorger kent zijn dieren natuurlijk heel goed. Maar  
ook de meeste apen(her)kennen hun verzorger! 

Welke opleiding hebt u gevolgd 

om dierverzorger te worden? 

Werkt u met alle 

apensoorten van 

Apenheul of maar 

met een paar? 

Hoe kun je herkennen 

als een aap ziek is? 

Als we een spreekbeurt op 

school houden, kunt u dan met 

een aapje komen, voor een 

demonstratie? 
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