
De ontwikkeling van Leven Lang Leren (LLL) ten 
behoeve van de kwaliteit van onderzoek en uitwisseling 
van personeel in het veld van dierproeven.

Mede mogelijk 
gemaakt door de

Commissie 
Educatie & 

Training 

Dag van de 
Competenties

Donderdag 9 februari 2023 
9.30 -18.00 uur

Locatie: cursus en 
vergadercentrum Domstad, 

Utrecht

Kosten*
DALAS-leden: € 90,- p.p.*
Niet-leden: € 110,- p.p.*

* Deze kosten gelden tot 11 januari 2023, daarna zijn de kosten € 110,-
voor Leden en € 130,- voor niet leden

Er is nog veel groei en afstemming mogelijk en nodig in de verdere professionalisering waarop we de 
deskundigheid borgen van degenen die werken met proefdieren. Daarmee voldoen we straks aan onze 
plicht om het welzijn van de dieren, de kwaliteit van onderzoek en van ons werk te stimuleren. Dit is het 
onderwerp op deze tweede “Dag van de Competenties”. 

De inhoud en vorm van LLL
Vragen die we hier willen behandelen gaan onder andere over: hoe gaan we de bijscholing 
organiseren per instelling en/of binnen Nederland? Wat kan er tot bijscholing gerekend 
worden? Welke competenties moeten worden bijgeschoold (specifiek per doelgroep)? Wat kan 
je met de bijscholing? Hoe wordt de bijscholing beoordeeld en bijgehouden? 

De bekostiging van LLL
Punten die we hier willen behandelen gaan onder andere over: welk budget is er voor 
onderwijs per doelgroep, wat zijn kosten van training en onderwijs hoe wordt dit bekostigd, 
is hierin bewustwording bij de vergunninghouders?

Deze dag is met name bedoeld voor functionaris competenties en 
vergunninghouders. Daarnaast is eenieder die LLL een warm hart 
toedraagt van harte uitgenodigd op deze dag.

Voor vragen of informatie kan je altijd een mail sturen naar IvD-platform@dalas.nl of scan de QR code. SC
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De ontwikkeling van Leven Lang Leren (LLL) ten 
behoeve van de kwaliteit van onderzoek en uitwisseling 
van personeel in het veld van dierproeven.

Mede mogelijk 
gemaakt door de

Commissie 
Educatie & 

Training 

Dag van de 
Competenties

Programma  (09.30 - 18.00 uur)

09.30-10.00 uur Inschrijving 

10.00- 10.30 uur LLL in proefdierkundig Nederland, de reden van deze dag
Ivo Tiebosch, UU/ Pieter Verbost, Radboud UMC

10.30-11.00 uur Opzetten van LLL door het werkveld: Voorbeeld uit de klinische Embryologie
Yvonne Wurth, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis

11.00-11.30 uur koffie- en theepauze

11.30-12.00 uur Hoe LNV het LLL in de Proefdierkunde ziet
Katharina Kardinal, LNV

12.00-12.30 uur Wat LLL betekent voor verschillende onderzoekers
Johanneke van der Harst, Danone Nutricia Research

12.30-13.30 uur Lunch

13.30-15.00 uur Workshop 
Marleen Blom (LUMC), Roos Nieuwenhuis (UU), Anne Marie Rhebergen (Genmab) 
en  Marcel ter Veld (CCD)

15.00-15.30 uur koffie- en theepauze

15.30-16.30 uur Terugkoppeling/afsluiting

16.30-18.00 uur Borrel

Donderdag 9 februari, 
9.30 -18.00 uur

Locatie: cursus en 
vergadercentrum domstad, 

Utrecht

Kosten*
DALAS-leden: € 90,- p.p.*
Niet-leden: € 110,- p.p.*

* Deze kosten gelden tot en met 11 januari, daarna zijn de kosten € 110,-
voor Leden en € 130,- voor niet leden
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