
  
 
  

EenVandaag in de klas 
Babydieren in de dierentuin 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16 – 18 jaar   
Niveau:  VO-onderbouw & VO-bovenbouw 
 
Vakgebied 
Biologie en maatschappijleer 
 
Kernbegrippen 
Dierentuin, commercie, ethiek 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het volgende kerndoel 
Biologie, 30: De leerling leert dat mensen, dieren en 
planten in wisselwerking staan met elkaar en hun 
omgeving (milieu), en dat technologische en 
natuurwetenschappelijke toepassingen de duurzame 
kwaliteit daarvan zowel positief als negatief kunnen 
beïnvloeden.  
 
Verdieping 
Op schooltv.nl vind je meer video’s over dit 
onderwerp. Kijk bijvoorbeeld:  
Zijn dierentuinen nog wel van deze tijd?, dieren en 
hun omgeving en Jane Goodall in College Tour.  
 

……………………………………………………………………….. 
Antwoorden 
1 50.000 bezoekers 
2 Aan de leeuwen gevoerd 
3 Omdat er maar een volwassen mannetje per groep 
kan zijn, anders gaan ze vechten  
3b In het wild vluchten de zwakkere mannetjes weg 
en vormen hun eigen kuddes 
4 Verhuizen naar een andere dierentuin / euthenasie 
5 A,C en D (Sterilisatie wordt niet genoemd in de 
video, maar gebeurt wel).  
6 Dierentuinen willen geen dieren meer die uit het 
wild zijn gevangen. Omdat er soms dieren door 
ouderdom sterven in de dierentuin, moeten er af en 
toe jongen worden geboren om aanwas te houden.  

 
Samengevat 
Wat gebeurt er met jonge dieren in de dierentuin? 
Sommige dieren kunnen bij de groep blijven, maar voor 
anderen is geen plek. In 2014 werd in een dierentuin in 
Denemarken een giraffe gevoerd aan de leeuwen. Hoe 
gaat het in Emmen nadat een giraffe is geboren? 
 
Kijkvragen  
 
1 Hoeveel extra bezoekers trekt een jong olifantje 
volgens de oud-directeur van Artis? 
 
2 Wat werd er met de giraffe in de dierentuin in 
Denemarken gedaan? 
 
3a Waarom kan een jong girafje niet altijd in de groep 
blijven? 
3b Waarom doet dit probleem zich niet in de natuur 
voor? 
 
4 Welke twee opties worden er genoemd wanneer een 
mannetjesgiraffe niet in de groep kan blijven? 
 

 
 
5 Welke manieren worden er gebruikt om te 
voorkomen dat dieren onbedoeld zwanger worden? 
A. De pil 
B. condooms 
C. Geen mannetjes bij vrouwtjes plaatsen 
D. Sterilisatie  
 
6 “Er wordt doorgefokt omdat dierentuinen afzien van 
wildvangst”. Leg dit uit.    
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Docentenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/video/rauwkost-zijn-dierentuinen-nog-wel-van-deze-tijd/#q=dierentuin
https://schooltv.nl/video/focus-op-biologie-dieren-en-hun-omgeving/#q=dierentuin
https://schooltv.nl/video/focus-op-biologie-dieren-en-hun-omgeving/#q=dierentuin
https://schooltv.nl/video/college-tour-in-de-klas-jane-goodall/#q=dierenrechten


  
 
 
 
 
 
 
 
 

EenVandaag in de klas 
Babydieren in de dierentuin  
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16 – 18 jaar   
Niveau:  VO-onderbouw & VO-bovenbouw 
 
Vakgebied 
Biologie en Maatschappijleer  
 
Kernbegrippen 
Dierentuin, commercie, ethiek 
 
Verdieping 
Op schooltv.nl vind je meer video’s over dit 
onderwerp. Kijk bijvoorbeeld:  
Zijn dierentuinen nog wel van deze tijd?, dieren 
en hun omgeving en Jane Goodall in College 
Tour.  
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het thema ‘dieren in dierentuinen’ is te gebruiken 
als onderwerp voor je profielwerkstuk bij de 
vakken biologie en maatschappijleer.   
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij de 
beroepen uit de video? Je zou bijvoorbeeld het 
volgende kunnen studeren: 
 
MBO: 
Dier- en veehouderij  
Duurzame fokkerij  
 
HBO: 
Aarde en Milieu  
Diergezondheid en management 
 
WO:  
Future planet studies  
Molecular Genetics and Biotechnology 

 
Samengevat 
Wat gebeurt er met jonge dieren in de dierentuin? 
Sommige dieren kunnen bij de groep blijven, maar 
voor anderen is geen plek. In 2014 werd in een 
dierentuin in Denemarken een giraffe gevoerd aan de 
leeuwen. Hoe gaat het in Emmen nadat een giraffe is 
geboren? 
 
Kijkvragen  
 
1 Hoeveel extra bezoekers trekt een jong olifantje 
volgens de oud-directeur van Artis? 
 
2 Wat werd er met de giraffe in de dierentuin in 
Denemarken gedaan? 
 
3a Waarom kan een jong girafje niet altijd in de groep 
blijven? 
3b Waarom doet dit probleem zich niet in de natuur 
voor? 
 
4 Welke twee opties worden er genoemd wanneer 
een mannetjesgiraffe niet in de groep kan blijven? 
 

 
 
5 Welke manieren worden er gebruikt om te 
voorkomen dat dieren onbedoeld zwanger worden? 
A. De pil 
B. condooms 
C. Geen mannetjes bij vrouwtjes plaatsen 
D. Sterilisatie  
 
6 “Er wordt doorgefokt omdat dierentuinen afzien van 
wildvangst”. Leg dit uit.    
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Leerlingenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/video/rauwkost-zijn-dierentuinen-nog-wel-van-deze-tijd/#q=dierentuin
https://schooltv.nl/video/focus-op-biologie-dieren-en-hun-omgeving/#q=dierentuin
https://schooltv.nl/video/focus-op-biologie-dieren-en-hun-omgeving/#q=dierentuin
https://schooltv.nl/video/college-tour-in-de-klas-jane-goodall/#q=dierenrechten
https://schooltv.nl/video/college-tour-in-de-klas-jane-goodall/#q=dierenrechten

