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Op dinsdagmiddag 13 oktober kwamen zo’n 30 geïnteresseerden online bij elkaar
voor de presentatie van een concept opleidingsplan voor de persoon aangegeven
in art.13f3a (de art.13f3a-functionaris) van de Wet op de dierproeven [1]. Deze
art13f3a-functionarissen zijn lid van de IvD en dragen de verantwoordelijkheid voor
het toezicht op het welzijn en de verzorging van de dieren in het instituut. Dat vraagt
specifieke kennis en een aantal zeer specifieke competenties.
Het is de intentie van professor Jan Langermans om scholing rond deze kennis en kunde
gestructureerd aan te bieden in een opleiding. Deze opleiding zal vervolgens ingebed
worden bij zijn leerstoel ‘Welzijn van proefdieren’, Departement Dier in Wetenschap en
Maatschappij (DWM) van de faculteit Diergeneeskunde. Jan heeft plannen voor deze opleiding gemaakt met een werkgroep met daarin een aantal actieve art.13f3a-functionarissen:
Henriette Griffioen, Cindy Kunne, Fred Poelma, Nelleke Verhave en Nanneke van de Wal. De
online meeting begon met een korte presentatie van Jan en daarna veel ruimte voor een
open discussie over dit onderwerp.
Jan legde uit dat er behoefte bestaat bij de mensen die de functie van art.13f3a-functionaris uitvoeren, om zich te scholen om deze taak goed te kunnen uitvoeren. Er bestaat geen
wettelijk verplichte opleiding, maar wel een wettelijke verplichting tot bij- en nascholing in
het algemeen. Daarnaast stelt de overheid dat de (voormalige) opleiding tot proefdierdes12
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kundige voldoet voor de functie van art.13f3a-functionaris. De overheid stelt dat er geen wettelijke aanvullende eisen komen voor de art.13f3a-verantwoordelijke personen; het werkveld
is dus vrij om dit zelf te organiseren [2].
In het concept opleidingsplan zijn de modules 1 t/m 11, 23 en 50 zoals beschreven in het
rapport Educatie en Training Framework (ETF) [3] verwerkt, waaronder modules gericht op
de bij de instelling aanwezige diersoorten waar de art.13f3a-functionaris is of wordt aangesteld. Daarnaast is er veel aandacht voor taakinvulling die minder tot uiting komt in het ETF
zoals experimental design, auditeren en professionele ontwikkeling. De opleiding zal niet
gratis zijn, omdat deze ingebed en ondersteund zal worden door DWM en er docenten en
mentoren aan mee moeten werken. De kosten zullen zo laag mogelijk gehouden worden.
De volledige opleiding duurt een half jaar. Procedurele onderwerpen die in de discussie aan
de orde kwamen waren: een Nederlandse opleiding versus andere Europese opleidingen, de
terminologie van de opleiding en de inbedding van de eerdergenoemde werkgroep binnen
DALAS. Een belangrijk discussiepunt was het ingangsniveau om aan de opleiding te mogen
beginnen: een master of daaraan gelijkgestelde opleiding, ook wel NLQF-niveau 7. Er werd
gediscussieerd over een toelatingsexamen of een beoordelingscommissie om dit niveau vast
te stellen. Dit lijkt een eis die niet in de wet wordt gesteld. De werkgroep legt uit dat ervaring
leert dat de art.13f3a-functionaris een gesprekspartner voor wetenschappers is en daarom
gevoelige, complex wetenschappelijke, wettelijke en procedurele casussen goed kan herkennen en aanpakken. Dit helpt om verder te gaan dan sec het toezien op humane eindpunten
en welzijn op individueel dierniveau. Binnen Nederland is er veel nadruk op die integrale
aanpak van problemen. Ook is de art.13f3a-functionaris diegene die rechtstreeks de vergunninghouder adviseert over de verantwoordelijkheden binnen de Wod. Kwalificatie wordt
daarom als belangrijk gezien voor de dieren, voor de instellingsvergunninghouder en een
kans voor degene die de opleiding gaat doen. Het certificaat bevestigt de professionaliteit
van de art.13f3a-functionarissen.
Het plan voor dit art.13f3a-opleidingsplan wordt in de chat door de meerderheid van de deelnemers positief ontvangen en dit stimuleert de werkgroep om hieraan verder te werken. De
werkgroep gaat nu vervolgstappen ondernemen om de opleiding van concept naar realisatie
te krijgen.
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