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BV info
(Onder)wijs met dieren?

Zoals jullie vast wel weten wordt er binnenkort een hernieuwde of herziende wet op de
dierproeven (Wod) verwacht. (Een beetje) afhankelijk van het politieke proces in de
kamers en het binnenkort verwachte advies van de Raad van State, zal deze rond
1 januari 2014 ingaan.

Onderwijs valt buiten de Europese richtlijn
Wat misschien wat onbekender bij sommigen is, is dat het ministerie van Economische Zaken
(EZ) ook moet zorgen voor de onderliggende wetgeving wat onder meer vastgelegd zal worden
in het Dierproevenbesluit. Er wordt gestreefd om deze regelgeving rond dezelfde tijd in te laten
gaan. Net als eerder bij de voorbereiding van het wetsvoorstel zoekt EZ nadrukkelijk de samenwerking met betrokken partijen. Zij krijgen de kans om mee te praten, mee te denken en hun
mening te geven. Het klinkt misschien raar in de oren, maar onderwijs valt buiten de Europese
richtlijn. Ook de Nederlandse overheid schrijft niet voor hoe het onderwijssysteem eruit gaat
zien. Wel stelt de overheid bepaalde eisen, bijvoorbeeld aan de competenties van personeel.
Hiertoe heeft EZ een tweetal werkgroepen in het leven geroepen waarin zogenaamde ‘stakeholders’ zitting hebben die advies uit zullen brengen aan de minister. De werkgroep Ethische
toetsing en instantie voor dierenwelzijn en de werkgroep Educatie en training buigen zich ieder
op hun gebied over de uitwerking van het wetsvoorstel. De werkgroep Educatie en training
buigt zich over onderwijs gerelateerde zaken en adviseert daarover. Zij kijken naar de gevolgen
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voor de dagelijkse praktijk. Daarnaast leveren ze voorstellen voor een inhoudelijke bijdrage aan
de aanpassing van het Dierproevenbesluit.

BV goed vertegenwoordigd
Zoals jullie mogen verwachten van jullie beroepsvereniging, is de BV goed en sterk vertegenwoordigd in de werkgroep Educatie en training. Samen met onder meer vertegenwoordigers
van de Koninklijke Academie van Wetenschappen (KNAW), de MBO- en HBO-scholen, de
vergunninghouders, de proefdierdeskundigen en het NKCA proberen zij het advies zo goed
mogelijk vorm te geven. Ze spreken met elkaar niet alleen hoe de toekomstige art. 12-opleidingen er uit zullen gaan zien, maar ook de opleidingen voor de huidige art. 9 en 14 en de art.
12 HBO-analisten. Straks moet er niet alleen bevoegd, maar ook diersoortspecifiek bekwaam
personeel ingezet worden bij dierproeven en de verzorging van deze dieren. Verder proberen
zij een visie te ontwikkelen voor diegene die al werkzaam zijn in het veld, aangezien men ook
advies moet uitbrengen hoe het ‘leven-lang-leren’-traject er uit moet gaan zien, evenals hoe de
opleidingen en trainingen voor personen die toekomstig bekwaam personeel moeten beoordelen, ingevuld gaan worden. Al met al een hele kluif, maar wij verzekeren u dat wij ons hard zullen maken voor een goed en (eventueel) herziend system, want wij zijn er als BV van overtuigd
dat het anders moet en anders kan!

Blijf op de hoogte
Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen, dan kun je je abonneren op de nieuwsbrief van het ministerie via: https://abonneren.rijksoverheid.nl/subscriptions.
Ook als je suggesties voor deze nieuwsbrief hebt, kun je deze mailen naar:
wetopdierproeven@minez.nl. Verder kun je natuurlijk ook de website van de BV
in de gaten houden, want als er nieuws is, zullen we dit meteen op de site zetten.
Sowieso kun je alle nieuwtjes op jullie vakgebied en over proefdieren op de voet
volgen via onze site. Ook als je op zoek bent naar een baan, kun je bij ons alle
actuele vacatures vinden, zowel op MBO- als HBO-niveau. Suggesties zijn altijd
welkom: stuur ze op naar info@biotechnischevereniging.nl. Uw BV-bestuur staat
midden in het veld, door u en voor u , en gaat voor de belangen van u allen!!
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