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Inleiding
Probleem
In groene MBO opleidingen (synoniem voor kwalificaties) zijn veel beroepsvereisten opgenomen. Op deze beroepsvereisten zijn de Wet educatie en beroepsonderwijs en onderliggende
regelgeving van toepassing. Daarnaast zijn de wet en regelgeving van het vakdepartement van toepassing. Deze combinatie(s) van verschillende wet- en regelgeving leidt in de praktijk tot
verschillende interpretaties en zorgt daardoor voor verwarring. Daar hebben scholen, deelnemers en toezichthouders last van.
De wijzigingen in wet- en regelgeving en de verschillende opleidingseisen maakt het geheel nog moeilijker te doorgronden.
Doel van dit servicedocument
Doel van dit servicedocument is de MBO-scholen handvatten te verstrekken om te komen tot meer uniformiteit voor teksten op diploma’s en certificaten. Dat gebeurt in dit
servicedocument door verwijzingen naar wet- en regelgeving. Tevens worden handvaten gegeven voor teksten op diploma’s en certificaten.
De school blijft zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de wet- en regelgeving. Dit servicedocument treedt daar niet voor in de plaats en dit servicedocument beoogt de school en
examensecretaris handvaten te geven om een weg te vinden in wet- en regelgeving.
Werkwijze
Nadat dit servicedocument beschikbaar is gesteld aan de scholen wordt het ook beschikbaar gesteld aan toezichthoudende instanties zoals NVWA. Gebruikers kunnen suggesties voor
verbetering weergeven. Deze zullen worden verzameld en worden verwerkt in een eventuele nieuwe versie.
Gebruik van dit document
In dit servicedocument wordt nader ingegaan op de wettelijke beroepsvereisten die van toepassing zijn op de MBO-kwalificaties binnen het domein van (79150) Voedsel, natuur en
leefomgeving (EZ). Het servicedocument geeft een toelichting op het “wat” van wettelijke beroepsvereisten binnen zowel de Herziene Kwalificatiestructuur (HKS) als binnen de voorlopers
van de HKS:
 Wat moet er voor wettelijke beroepsvereisten vanuit de wet- en regelgeving of EU-verordening;
 wat kan er op het diploma en/of een certificaat worden vermeld over wettelijke vereisten.
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Nadere definiëring & wet- en regelgeving
Beknopte definiëring wettelijke beroepsvereisten
Over wettelijke beroepsvereisten is volgens artikel 7.2.6 van de WEB (geparafraseerd) het volgende vastgelegd:
 Wettelijke beroepsvereisten zijn vereisten die bij of krachtens een wet, verdrag of bindend besluit van een volkenrechtelijke organisatie zijn vastgelegd.
 Wettelijke beroepsvereisten reglementeren toetreding tot een beroep of het uitvoeren van bepaalde beroepshandelingen.
 Wettelijke beroepsvereisten betreffen de kwaliteiten onder meer op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden of beroepshoudingen, waarover degenen die een opleiding
gericht op een beroep (of een specifiek deel daarvan) hebben voltooid moet kunnen beschikken; óf wettelijke beroepsvereisten betreffen de vereisten die over examinering van de
wettelijke beroepsvereisten zijn vastgelegd.
 De instelling draagt er bij het aanbieden van een beroepsopleiding, waaraan wettelijke beroepsvereisten zijn gekoppeld, zorg voor dat degenen die deze opleiding volgen tenminste
in de gelegenheid zijn aan de betreffende wettelijke beroepsvereisten te voldoen.
 De instelling draagt er bij het aanbieden van een beroepsopleiding, waaraan wettelijke beroepsvereisten zijn gekoppeld, zorg voor dat de examinering aan de eisen voldoet. De
wettelijke beroepsvereisten zijn voor een aantal kwalificaties een vereiste om te kunnen diplomeren.
Verder geldt dat:
 SBB ervoor zorgt dat wettelijke beroepsvereisten zijn verwerkt in de betreffende kwalificatiedossiers.
 De betrokken Minister verklaart dat de wettelijke beroepsvereisten correct zijn verwerkt in de betreffende kwalificatiedossiers.
 De Minister ervoor zorgt dat de toetsing op bovenstaande is verwerkt in de standaarden voor de kwaliteit van examens (toetsingskader).
Wettelijke beroepsvereisten kunnen zijn verbonden aan (delen van) kwalificaties en wettelijke beroepsvereisten kunnen zijn verbonden aan keuzedelen. Wettelijke beroepsvereisten
waaraan is voldaan, moeten worden vermeld op het diploma of certificaat.
Onderwijswet- en regelgeving:
Web artikel 7.4.6 diploma’s, Bij ministeriële regeling worden modellen en technische veiligheidseisen voor het diploma en de resultatenlijst van een beroepsopleiding vastgesteld.
Regeling modeldiploma mbo. http://wetten.overheid.nl/BWBR0031616/2016-08-01#search_highlight0
Artikel 4. Regels voor het invullen van diploma’s en resultatenlijsten
Regels voor het invullen van het diploma en de resultatenlijsten zoals in deze regeling genoemd, zijn vastgelegd in de bijlagen 4 en 5 bij deze regeling.
Eventuele wettelijke beroepsvereisten: Indien op grond van een andere (wettelijke) regeling dan de WEB een tekstpassage over wettelijke beroepsvereisten vermeld dient te worden op het
diploma (en/of op de resultatenlijst), dan is de instelling verplicht om de desbetreffende informatie op het diploma te vermelden.
De standaardtekst in de toelichting van de Regeling modeldiploma mbo is: ‘De kandidaat heeft voldaan aan de wettelijke beroepsvereisten vermeld in…’. Achter ‘vermeld in’ moet worden
vermeld de (wettelijke) regeling waarin de wettelijke beroepsvereisten is bepaald.”
Totstandkoming en validering van het servicedocument
De informatie voor dit servicedocument is verkregen uit onder andere de volgende bronnen:
 SBB
: https://www.s-bb.nl/;
 MBO-raad
: https://www.mboraad.nl/; www.ikhs.nl;
 Herziening MBO : http://www.herzieningmbo.nl/.
In het servicedocument is uitgegaan van de huidige wetgeving. Aangezien wet- en regelgeving regelmatig aan verandering onderhevig is wordt voor de meest actuele wet- en regelgeving
verwezen naar deze websites.
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Voor specifieke wetgeving (over de wettelijke beroepsvereisten) wordt verwezen naar:
 Informatie van SBB over MBO-certificaten: https://www.s-bb.nl/keuzedelen/mbo-certificaten.
 De wijziging van de “Regeling vaststelling modellen kwalificatiedossier en keuzedeel en toetsingskader kwalificatiestructuur mbo 2016” in verband met het wijzigen van het
onderdeel wettelijke beroepsvereisten in de instructie: http://wetten.overheid.nl/BWBR0037661
 De “Regeling modeldiploma mbo”: http://wetten.overheid.nl/BWBR0031616/tekst_bevat_modeldiploma/geldigheidsdatum_27-05-2015;
http://wetten.overheid.nl/BWBR0031616/
 De “Regeling certificaten groen beroepsonderwijs”: http://wetten.overheid.nl/BWBR0032494
Uitgangspunt hierbij is dat certificaten alleen mogen worden uitgereikt bij uitschrijving van de mbo-student zonder dat er een diploma is behaald. Een onderwijstraject gericht op
het behalen van een of meer certificaten komt niet in aanmerking voor bekostiging Het bekostigd onderwijs blijft gericht op het behalen van een mbo-diploma; alleen bij uitval kan
een student een certificaat ontvangen, als hij het betreffende keuzedeel of deel van het certificaat heeft behaald. Zie voor meer informatie de “Regeling certificaten aantal
keuzedelen”:
https://www.s-bb.nl/keuzedelen/mbo-certificaten http://wetten.overheid.nl/BWBR0038543
Dit servicedocument is onder andere gevalideerd door medewerkers van het Ministerie van Economische Zaken en experts/docenten van AOC’s.
Branchevereisten
Het begrip ‘branchevereiste’ heeft geen grondslag in de wet zelf maar komt wel voor in lagere regelgeving (het vastgestelde model kwalificatiedossier). Het gaat hier om vereisten vanuit de
branche die in aanvulling op een kwalificatie worden gesteld en die daarom worden gekoppeld aan, maar niet onderdeel zijn van, een kwalificatie.
In dit servicedocument wordt niet ingegaan op branchevereisten.
Voor meer informatie over (verschillen tussen) branchevereisten en beroepsvereisten wordt verwezen naar het volgende artikel op:
http://www.herzieningmbo.nl/magazine/2015/11/beroepsvereisten-en-branchevereisten/. In dit artikel staan onder andere de criteria voor wettelijke beroepsvereisten en
branchevereisten.
Vermelding op het diploma/certificaat
In de regeling modeldiploma (tevens ook van toepassing op certificaten) staat het volgende:
Eventuele wettelijke beroepsvereisten:
Indien op grond van een andere (wettelijke) regeling dan de WEB een tekstpassage over wettelijke beroepsvereisten vermeld dient te worden op het diploma en/of op de resultatenlijst, is
de instelling verplicht de desbetreffende informatie te vermelden. De tekstpassage over wettelijke beroepsvereisten wordt vermeld op de resultatenlijst direct na de tabel
‘Examenonderdelen behorend bij kwalificatie’ en (indien van toepassing) voor de tabel ‘Examen van extra onderdelen’. Tenzij anders bepaald op grond van een andere (wettelijke)
regeling dan de WEB luidt de te vermelden tekstpassage, als volgt: ‘De kandidaat heeft voldaan aan de wettelijke beroepsvereisten’. Achter de zinsnede ‘vermeld in’ moet worden
ingevuld de (wettelijke) regeling waarin de wettelijke beroepsvereisten wordt bepaald’.
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Leeswijzer
Hieronder wordt aangegeven wat in welk deel van dit servicedocument is beschreven:

Deel A:

Geeft het overzicht van de huidige wettelijke beroepsvereisten die opgenomen zijn in de HKS kwalificatiedossiers. Per wettelijke beroepsvereiste is aangegeven:
 op welke kwalificatie(s) deze wettelijke beroepsvereiste van toepassing is;
 wat de wettelijke grondslag ervan is;
 om welke variant van een wettelijke beroepsvereiste het gaat (bv. of de beroepsvereiste voor alle studenten van toepassing is of de vereiste wel of niet voorwaardelijk
is voor diplomering etc.).
Tevens zijn hier aanwijzingen opgenomen voor de manier waarop de wettelijke beroepsvereisten vermeld kunnen worden op het diploma of het certificaat.

Deel B:

Hier is bij de huidige wettelijke beroepsvereisten aangegeven aan welke kwalificatiedossiers en kwalificaties de wettelijke beroepsvereisten waren gerelateerd vóór de
invoering van de HKS-kwalificaties (voorlopers binnen de KS2000+ en de CKS/BKS). In bijlage 1 is weergegeven welke aanwijzingen voor vermelding van de wettelijke
beroepsvereisten op diploma bij de voorlopers van de HKS van toepassing waren.

Deel C:

Hier staat een uitgebreidere beschrijving van de wettelijke grondslag per (huidige) wettelijke beroepsvereiste en is aangegeven vanaf wanneer deze wetgeving geldig is/was.

Noot: De crebocodes zijn aan verandering onderhevig. In dit servicedocument is er voor gekozen om in deel A geen crebocodes op te nemen. In deel B en deel C zijn de crebocodes van de
kwalificatiedossiers geldig vanaf 2015 opgenomen.
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Deel A. Overzicht van de huidige wettelijke beroepsvereisten en aanwijzingen voor vermelding op diploma/certificaat
In deze tabel wordt een overzicht gegeven van de huidige wettelijke beroepsvereisten die opgenomen zijn in de HKS kwalificatiedossiers (MBO; Wet WEB. Art 7.2.6).
Voor alle wettelijke beroepsvereisten kan een certificaat worden behaald, behalve voor biotechnicus (11).
Grondslag

#

Wet Dieren
Artikel 2.2.; lid 10.10.
Besluit houders van dieren
Artikel 3.11. Lid 1.
Regeling houders van dieren
Artikel 8.6 en Artikel 8.7
Besluit erkenning bewijs van
vakbekwaamheid
Gezelschapsdieren Artikel 1

1
2
3

Huidige beroepsvereiste
(naam certificaat)
Houder van honden en
katten
Houder van herpeten

Min.
EZ

Kwalificatie

Dierverzorging

Bedrijfsleider dierverzorging
(niveau 4)

Optie1

Aanwijzingen voor vermelding op diploma/certificaat

B

Voorbeeldtekst diploma:
De ondergetekenden verklaren dat
naam examendeelnemer
geboren geboortedatum te geboorteplaats,
aan {naam AOC} {naam locatie}, het examen, bedoeld
in artikel 7.4.2 van de Wet Educatie en
Beroepsonderwijs, met goed gevolg heeft afgelegd en
heeft voldaan aan de wettelijke beroepsvereisten
vermeld in Besluit houders van dieren, artikel 3.11 lid 1
voor de diergroep hond en kat, overige zoogdieren,
vogels, vissen en herpeten.
Voorbeeldtekst diploma:

EZ
EZ

4

Houder van overige
zoogdieren
Houder van vissen

5

Houder van vogels

EZ

Wet Dieren
Artikel 2.2. lid 10;10.
Besluit houders van dieren
Artikel 2.54. lid 1.
Regeling houders van dieren
Artikel 6.9.

6

Houder van vleeskuikens

EZ

Wet dieren
Artikel 2.8. Artikel 2.9. Artikel 4.1.
Besluit diergeneeskundigen
Hoofdstuk 3. §1. Artikel 3.1.
Regeling diergeneeskundigen
Hoofdstuk 2. §1. Artikel 2.1.

7

DierenartsassistentParaveterinair

Dossier

EZ

EZ

Agro, productie,
handel en
technologie

Dierverzorging

Voor de Vakbekwaam
medewerker Dierverzorging
(niveau 3) zijn de wettelijke
beroepsvereisten geborgd via de
keuzedelen: Vissen, Vogels,
Herpeten, Overige zoogdieren,
Honden en katten.
Vakexpert veehouderij (niveau 4)
Voor de Vakbekwaam
medewerker Veehouderij (niveau
3) zijn de wettelijke
beroepsvereisten geborgd via het
keuzedeel Vleeskuikens.
Dierenartsassistent
paraveterinair (niveau 4)

C

…heeft voldaan aan de wettelijke beroepsvereisten
vermeld in het Besluit houders van dieren, artikel 2.54
lid 3.

A

Voorbeeldtekst diploma:
…..heeft voldaan aan de wettelijke beroepsvereisten
“dierenartsassistent paraveterinair” zoals vermeld in
artikel 3.1 van het Besluit Diergeneeskundigen
(Dierenartsassistent paraveterinair)

1

Opties (beslisboom): De beroepsvereisten zijn van toepassing op alle studenten die op de betreffende kwalificatie zijn ingeschreven. Beroepsvereisten zijn “gewoon” onderdeel van de
kwalificatie en voorwaardelijk om te kunnen diplomeren. Zie: Regeling vaststelling modellen kwalificatiedossier en keuzedeel en toetsingskader kwalificatiestructuur mbo 2016. Geldend van
19-06-2016 t/m heden, onderdeel 4.5.1.
A. Er zijn meerdere “invullingen” beroepsvereisten (bijvoorbeeld het besluit houders van dieren) en er dient tenminste één van de invullingen gekozen en behaald te worden om te
kunnen diplomeren. Meerdere behalen is geen probleem maar minimaal één is verplicht om te kunnen diplomeren.
B. Er is sprake van een wettelijke beroepsvereiste die NIET voorwaardelijk is voor diplomering. Alleen als de vereiste essentieel is voor de beroepsuitoefening moet dit extra onderdeel
door kandidaten worden behaald.
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Wet Dieren
Artikel 2.8. Artikel 2.9. Artikel 4.1.
Besluit diergeneeskundigen
Hoofdstuk 3. §3. Artikel 3.6.
Regeling diergeneeskundigen
Hoofdstuk 2. §3. Artikel 2.11.
Artikel 2.12.

8

Embryotransplanteur/winner

EZ

Grondslag

#

Min.

Wet op de dierproeven
Artikel 13f lid 1 en 2
Dierproevenbesluit 2014
Artikel 8
Dierproevenregeling 2014
Artikel 6
Besluit Erkenning cursussen en
diploma’s proefdieren

9

Huidige beroepsvereiste
(naam certificaat)
Proefdierverzorger
Uitvoeren
proefdierhandelingen

Specialist vruchtbaarheid en
voortplanting (niveau 4)

Dossier

Kwalificatie

Dierverzorging

Proefdierverzorger (niveau 3)

A

Optie1
A

Voorbeeldtekst diploma:
……. heeft voldaan aan de wettelijke beroepsvereisten
“Embryotransplanteur/-winner” zoals vermeld in
artikel 3.6 van het Besluit Diergeneeskundigen
(Embryotransplanteur/-winner)

Aanwijzingen voor vermelding op
diploma/certificaat
Dit certificaat is INCLUSIEF EUTHANASEREN kleine
proefdieren
Voorbeeldtekst diploma:
…. heeft voldaan aan de wettelijke beroepsvereisten
“proefdierverzorger” van Artikel 6 lid 1, onderdeel a
uit de Dierproevenregeling 2014. Dit diploma is
bedoeld in artikel 3 van het Besluit erkenning
cursussen en diploma’s proefdieren

10

11
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EZ

Dierlijke
vruchtbaarheid en
voortplanting

Euthanaseren van kleine
proefdieren

Biotechnicus

EZ

EZ

Dierverzorging

Gespecialiseerd
proefdierverzorger

Proefdierverzorger (niveau 3)

Specialist proefdierverzorging /
biotechnicus (niveau 4)

A

A

Certificaat is onderdeel van kwalificatie
Proefdierverzorger én apart certificaat
Voorbeeldtekst diploma/certificaat:
….. heeft voldaan aan de wettelijke beroepsvereisten
“euthanaseren van kleine proefdieren” van Artikel 6
lid 1, onderdeel a uit de Dierproevenregeling 2014.
Dit certificaat is bedoeld in artikel 3 van het Besluit
erkenning cursussen en diploma’s proefdieren
Voorbeeldtekst diploma/certificaat:
Hierbij is voldaan aan de wettelijke beroepsvereisten
“biotechnicus” van Artikel 6 lid 1, onderdeel b uit de
Dierproevenregeling 2014. Dit diploma is bedoeld in
artikel 3 van het Besluit erkenning cursussen en
diploma’s proefdieren
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Grondslag

#

Besluit
gewasbeschermingsmiddelen en
biociden
Artikel 17. (A, B, C)
Artikel 17a. (MW en KBA)
Artikel 18.
Regeling
gewasbeschermingsmiddelen en
biociden Artikel 6.3.
Lid 3. (A)
Lid 4. (B)
Lid 5. (C)
Lid 6. (MW) Onderdeel d, Bijlage
VI, onderdeel E (KBA) Eindtermen
voor het onderwijs inzake licentie
voor het beheersen van
knaagdieren door een agrarische
ondernemer op het eigen bedrijf

12
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Huidige
beroepsvereiste
(naam certificaat)
Gewasbescherming A
(uitvoeren)

Min.

Dossier

Kwalificatie

EZ

Agro, productie,
handel en
technologie

EZ

Agro, productie,
handel en
technologie

Vakbekwaam medewerker teelt (niveau
3)
Vakbekwaam medewerker veehouderij
(niveau 3)
Vakbekwaam medewerker agrarisch
loonwerk (niveau 3)
Vakexpert teelt en groene technologie
(niveau 4)
Vakexpert veehouderij (niveau 4)
Vakexpert agrarisch loonwerk (niveau 4)
Vakexpert teelt en groene technologie
(niveau 4)
Vakexpert veehouderij (niveau 4)
Vakexpert agrarisch loonwerk (niveau 4)

Gewasbescherming B
(bedrijfsvoeren)

Optie1

Aanwijzingen voor vermelding op
diploma/certificaat

C

Voorbeeldtekst diploma:
….heeft voldaan aan de wettelijke beroepsvereisten
gewasbescherming A van de Regeling
gewasbeschermingsmiddelen en biociden, artikel 6.3,
lid 3.

C

Certificaat Gewasbescherming A is voorwaardelijk
voor erkenning beroepsvereisten Gewasbescherming
B. Alleen certificaat Gewasbescherming B heeft geen
civiele waarde.
Voorbeeldtekst diploma:
Hierbij is voldaan aan de wettelijke beroepsvereisten
gewasbescherming B van de Regeling
gewasbeschermingsmiddelen en biociden, artikel 6.3,
lid 4.

14

Gewasbescherming C
(distributie en opslag)

EZ

Agro, productie,
handel en
technologie

Vakexpert teelt en groene technologie
(niveau 4)
Vakexpert veehouderij (niveau 4)
Vakexpert agrarisch loonwerk (niveau 4)

C

15

MW (Mollen- en
Woelrattenbestrijding)

IM

Agro, productie,
handel en
technologie
(23168)

Vakbekwaam medewerker teelt (niveau
3)
Vakbekwaam medewerker veehouderij
(niveau 3)
Vakbekwaam medewerker agrarisch
loonwerk (niveau 3)
Vakexpert teelt en groene technologie
(niveau 4)
Vakexpert veehouderij (niveau 4)

C

Voorbeeldtekst diploma:
….. heeft voldaan aan de wettelijke beroepsvereisten
gewasbescherming C van de Regeling
gewasbeschermingsmiddelen en biociden, artikel 6.3,
lid 5.
Voorbeeldtekst diploma:
….. heeft voldaan aan de wettelijke beroepsvereisten
gewasbescherming C van de Regeling
gewasbeschermingsmiddelen en biociden, artikel 6.3,
lid 5.
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16

KBA
(Knaagdierbeheersing
Agrarische Bedrijven)

IM

Agro, productie,
handel en
technologie
(23168)

Vakbekwaam medewerker teelt (niveau
3)
Vakbekwaam medewerker veehouderij
(niveau 3)
Vakbekwaam medewerker agrarisch
loonwerk(niveau 3)
Vakexpert teelt en groene technologie
(niveau 4)
Vakexpert veehouderij (niveau 4)

C

Voorbeeldtekst diploma:
….. heeft voldaan aan de wettelijke beroepsvereisten
gewasbescherming C van de Regeling
gewasbeschermingsmiddelen en biociden, artikel 6.3,
lid 6 bijlage VI, onderdeel E.

Opmerking:
 Het trekkerrijbewijs is niet opgenomen in kwalificatiedossiers, maar is opgenomen in het keuzedeel “T-rijbewijs”. Zie voor meer informatie de website van SBB:
https://www.s-bb.nl/onderwijs/kwalificeren-en-examineren/keuzedelen

SD Wettelijke beroepsvereisten

Versie mei 2017

11

Deel B. Overzicht van de huidige wettelijke beroepsvereisten, gerelateerd aan voorlopers en crebo’s
In deze tabel is bij de huidige wettelijke beroepsvereisten aangegeven aan welke kwalificatiedossiers en kwalificaties de vereisten gerelateerd waren vóór de HKS (voorlopers binnen de
KS2000 en de CKS/BKS).
Grondslag

#

Huidige beroepsvereiste
(naam certificaat)

Wet Dieren
Artikel 2.2.; lid 10.10.
Besluit houders van dieren
Artikel 3.11. Lid 1.
Regeling houders van dieren
Artikel 8.6 en Artikel 8.7
Besluit erkenning bewijs van
vakbekwaamheid
Gezelschapsdieren Artikel 1

1

Houder van honden en
katten
Houder van herpeten

SD Wettelijke beroepsvereisten

2
3
4

Houder van overige
zoogdieren
Houder van vissen

5

Houder van vogels

Was voorheen onderdeel
van of opgenomen in of
bekend onder de naam:
Honden en kattenbesluit
(HKB)

Heeft een relatie met de volgende dossiers & kwalificaties (crebo’s)

KS 2000+
dossier
dierverzorging en
veterinaire
ondersteuning
11025 vakbekwaam
medewerker
dierverzorging
11034 bedrijfsleider
/ beheerder
dierverzorging

CKS/BKS
2007-2008 / 2008-2009
KD Vakfunctionaris huisdierenbranche 97400
Bedrijfsleider detailhandel dier en dierbenodigdheden
en 97410 Eerste verkoper dier en dierbenodigdheden
KD 97050 Dierenhouder, 97053 Manager
dierverzorging recreatiedieren
KD 97360 Dierverzorger, 97364 Dierverzorger
recreatiedieren
2009-2010 / 2010-2011
KD 97050 Dierenhouder, 97053 Manager
dierverzorging recreatiedieren
KD 97360 Dierverzorger, 97364 Dierverzorger
recreatiedieren
KD Gezelschapsdierenbranche (3 en 4) 97400
Ondernemer gezelschapsdieren en 97410 Eerste
verkoper dier en dierbenodigdheden
2011-2012
KD Gezelschapsdierenbranche (3 en 4) 97400
Ondernemer gezelschapsdieren en 97410 Eerste
verkoper dier en dierbenodigdheden
KD 22235 Recreatiedieren (3 en 4) 97720
Dierverzorger recreatiedieren 97730 Ondernemer /
manager recreatiedieren
2012-2013 / 2013-2014
KD 22235 Recreatiedieren (3 en 4) 97720
Dierverzorger recreatiedieren 97730 Ondernemer /
manager recreatiedieren
KD 22236 Gezelschapsdierenbranche (3 en 4) 97790
Ondernemer gezelschapsdieren en 97791
Vakbekwaam verkoper gezelschapsdieren
2014-2015 / 2015-2016
KD 22236 Gezelschapsdierenbranche (3 en 4) 97790
Ondernemer gezelschapsdieren en 97791
Vakbekwaam verkoper gezelschapsdieren

HKS
23170 dossier
Dierverzorging.
P2 Vakbekwaam
medewerker dierverzorging
3 25450
P3 Bedrijfsleider
dierverzorging 4 25446
P4 Dierenartsassistent
paraveterinair 3 25447
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Grondslag

#

Huidige beroepsvereiste
(naam certificaat)

Wet Dieren
Artikel 2.2. lid 10;10.
Besluit houders van dieren
Artikel 2.54. lid 1.
Regeling houders van dieren
Artikel 6.9.
Wet dieren
Artikel 2.8. Artikel 2.9. Artikel
4.1.
Besluit diergeneeskundigen
Hoofdstuk 3. §1. Artikel 3.1.
Regeling diergeneeskundigen
Hoofdstuk 2. §1. Artikel 2.1.

6

Houder van vleeskuikens

7

Wet Dieren
Artikel 2.8. Artikel 2.9. Artikel
4.1.
Besluit diergeneeskundigen
Hoofdstuk 3. §3. Artikel 3.6.
Regeling diergeneeskundigen
Hoofdstuk 2. §3. Artikel 2.11.
Artikel 2.12.
Wet op de dierproeven
Artikel 13f lid 1 en 2
Dierproevenbesluit 2014
Artikel 8
Dierproevenregeling 2014
Artikel 6
Besluit Erkenning cursussen
en diploma’s proefdieren

SD Wettelijke beroepsvereisten

Was voorheen onderdeel
van of opgenomen in of
bekend onder de naam:
“vleeskuikenbesluit 2010”

Heeft een relatie met de volgende dossiers & kwalificaties (crebo’s)

DierenartsassistentParaveterinair

Besluit Paraveterinairen

KS 2000
11014
dierenartsassistent
paraveterinair (niv.
3 niet, 4 wel)

8

Embryotransplanteur/winner

Artikel 12 beroepen uit
Wet op de Dierproeven

KS 2000
11025 vakbekwaam
medewerker
dierverzorging.
Proefdieren

9

Proefdierverzorger
Uitvoeren
proefdierhandelingen

10

Euthanaseren van kleine
proefdieren
Biotechnicus

11

CKS/BKS
2011-2012 / 2012-2013 / 2014-2015 / 2015-2016
KD 22234 productiedieren (97700 en 97710), 97712,
Dierenhouder hokdieren

HKS
23168 Agro productie,
handel en technologie,
25441, P12 Vakexpert
veehouderij

CKS/BKS
2007-2008 / 2008-2009
KD Dierenartsassistent paraveterinair 97040,
dierenartsassistent paraveterinair
2009-2010 / 2010-2011 / 2011-2012 / 2012-2013 /
2013-2014
KD Paraveterinaire ondersteuning 97590,
dierenartsassistent paraveterinair
CKS/BKS
2007-2008 / 2008-2009
KD 97360 Dierverzorger, 97365 Proefdierverzorger
97500 Biotechnicus (in 2007-2008: 97366)
2009-2010 / 2010-2011
KD 97360 Dierverzorging 3 / 4, 97365
Proefdierverzorger
KD 97500 Biotechnicus
2011-2012 / 2012-2013 / 2013-2014
KD 22237 Proefdieren, 97770 Proefdierverzorger en
KD 97780 Biotechnicus

HKS
23170 Dierverzorging,
25447 P5 Dierenartsassistent
paraveterinair 4

HKS
23170 Dierverzorging, 25449,
P4 Proefdierverzorger
23175 Gespecialiseerde
proefdierverzorging, 25466,
P1 Gespecialiseerd
proefdierverzorger, B1-K1
Voert complexe handelingen
uit aan proefdieren
(Specialistenopleiding)
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Grondslag

#

Huidige beroepsvereiste
(naam certificaat)

Besluit
gewasbeschermingsmiddelen
en biociden
Artikel 17. (A, B, C)
Artikel 17a. (MW en KBA)
Artikel 18.
Regeling
gewasbeschermingsmiddelen
en biociden Artikel 6.3.
Lid 3. (A)
Lid 4. (B)
Lid 5. (C)
Lid 6. (MW)
Bijlage VI, onderdeel E (KBA)

12

Gewasbescherming A
(uitvoeren)

13

Gewasbescherming B
(bedrijfsvoeren)

14

Gewasbescherming C
(distributie en opslag)

15

MW (Mollen- en
Woelrattenbestrijding)

16

KBA (Knaagdierbeheersing
Agrarische Bedrijven)

SD Wettelijke beroepsvereisten

Was voorheen onderdeel
van of opgenomen in of
bekend onder de naam:
Onder zelfde naam

Heeft een relatie met de volgende dossiers & kwalificaties (crebo’s)

KS2000
11022/11031
niveau 3 en 4
veehouderij
11016/11036
niveau 3 en 4
plantenteelt
11070/11068
niveau 3 en 4 BD
Allemaal onder
verplichte keuze

CKS/BKS
Teelt 3 97670 (voor gewasbescherming A)
Teelt 4 Manager teelt en gewasbescherming 97795
(voor gewasbescherming A, B en C)

HKS
23168 Agro productie,
handel en technologie,
25433 Vakbekwaam
medewerker agrarisch
loonwerk, P6K1W4 Verzorgt
gewasgezondheid
25435 Vakbekwaam
medewerker teelt, P5K1W5
Verzorgt gewasgezondheid
25436 Vakbekwaam
medewerker veehouderij
P8K1W5 Verzorgt
gewasbescherming
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Deel C. Uitwerking huidige wettelijke beroepsvereisten (wettelijke grondslag en geldigheid)
In deze tabel staat een uitgebreidere beschrijving van de wettelijke grondslag per (huidige) wettelijke beroepsvereiste en is aangegeven vanaf wanneer de wetgeving geldig is/was.
#

Toelichting wettelijke grondslag

Geldig vanaf
(en evt. tot)

Betrekking op kwalificatiedossier – toelichting op kwalificatie

Wet Dieren:
Artikel 2.2. Houden van dieren; lid 10. 10. Bij of krachtens algemene maatregel van
bestuur kunnen voor het onderwerp, bedoeld in het negende lid, voor dieren of voor
dieren behorende tot bepaalde diersoorten of diercategorieën, regels worden gesteld
die betrekking hebben op onder meer:
k. de bij de houder, de personen die bij hem in dienst zijn en de personen die voor hem
diensten verrichten aanwezige kennis over het houden van dieren;

Vanaf 1 juli
2014 - heden

CKS/BKS
Vanaf 1-7-2014 voor de volgende dossiers:

4

Huidige
beroepsvereiste
(naam certificaat)
Houder van honden
en katten
Houder van
herpeten
Houder van overige
zoogdieren
Houder van vissen

5

Houder van vogels

Besluit houders van dieren: Artikel 3.11. Vakbekwaamheid
http://wetten.overheid.nl/BWBR0035217/geldigheidsdatum_07-01-2015/afdrukken
Lid 1. In de inrichting is een beheerder werkzaam die in het bezit is van een door Onze
Minister erkend bewijs van vakbekwaamheid voor de diergroep waarmee activiteiten in
de inrichting worden verricht.

1
2
3

Regeling houders van dieren:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0035248/2017-01-01
Hoofdstuk 8 bedrijfsmatig houden van dieren, anders dan voor landbouwdoeleinden.
Artikel 8.6. diergroepen
Artikel 8.7. Vermelden diergroep op diploma
Besluit erkenning bewijs van vakbekwaamheid gezelschapsdieren:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0035255/2015-07-01
Deze regeling is vervallen per 15-10-2016.
Artikel 1 erkende bewijzen van vakbekwaamheid (zoals vanaf 1-7-2014 af te geven tbv
Besluit houders van dieren).
In toelichting van dit Besluit zijn ook de reeds erkende opleidingen op grond van HKB
1999 als erkend bewijs van vakbekwaamheid geduid.
Dit is ook weer een besluit niet zijnde een amvb.

2014-2015 / 2015-2016
22236 Gezelschapsdierenbranche
97790 Ondernemer gezelschapsdieren
97791 Vakbekwaam verkoper gezelschapsdieren
HKS
In de HKS, zijn deze wettelijke eisen als keuzedelen of certificeerbare
eenheden opgenomen. Iedereen die gaat werken met dieren uit de
genoemde groepen, moet verplicht het betreffende keuzedeel volgen
en met goed gevolg afronden.
Om het diploma 'Bedrijfsleider dierverzorging' te behalen moet een
beginnend beroepsbeoefenaar tenminste één van de onderdelen
waar een certificaat aan verbonden is met goed gevolg hebben
afgelegd.
De keuzedelen zijn alle vijf in ieder geval gekoppeld aan het
kwalificatiedossier Dierverzorging (23170) startcohort 15/16:
(25450) Vakbekwaam medewerker dierverzorging niveau 3
(25446) Bedrijfsleider dierverzorging niveau 4
(25447) Dierenartsassistent paraveterinair niveau 4

Ministerie EZ
*1999-2014: honden en kattenbesluit, toelichting zie bijlage 1.

SD Wettelijke beroepsvereisten
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#

6

Huidige
beroepsvereiste
(naam certificaat)
Houder van
vleeskuikens

Toelichting wettelijke grondslag

Geldig vanaf
(en evt. tot)

Betrekking op kwalificatiedossier – toelichting op kwalificatie

Wet Dieren: Artikel 2.2. Houden van dieren; lid 10;10. Bij of krachtens algemene
maatregel van bestuur kunnen voor het onderwerp, bedoeld in het negende lid,
voor dieren of voor dieren behorende tot bepaalde diersoorten of diercategorieën,
regels worden gesteld die betrekking hebben op onder meer:
k. de bij de houder, de personen die bij hem in dienst zijn en de personen die voor
hem diensten verrichten aanwezige kennis over het houden van dieren;
Besluit houders van dieren: Artikel 2.54. Opleiding, lid 1. De houder van
vleeskuikens, voor zover deze een natuurlijke persoon is, is in het bezit van een
door Onze Minister erkend certificaat waaruit blijkt dat hij passende cursussen
heeft voltooid of gelijkwaardige ervaring heeft opgedaan.
Regeling houders van dieren Artikel 6.9. Erkenning opleidingscertificaat

1-7-2014

Vleeskuikenbesluit: 2011-2012 / 2012-2013 / 2013-2014
22234 / 97700 en 97710 Productiedieren
97712, Dierenhouder hokdieren
Besluit houders van dieren: 2014-2015 / 2015-2016
22234 / 97710 Productiedieren
97712 Dierenhouder hokdieren
HKS
In de HKS, zijn deze wettelijke eisen als certificeerbare eenheden
opgenomen bij vakexpert veehouderij en als keuzedeel (K0602) bij
vakbekwaam medewerker veehouderij. Iedereen die gaat werken in
een vleeskuikenbedrijf moet verplicht het betreffende certificaat of
keuzedeel volgen en met goed gevolg afronden.
Binnen de kwalificatie vakexpert veehouderij is het certificaat
opgenomen als extra. Alleen indien het certificaat Houder van
vleeskuikens essentieel is voor de beroepsuitoefening moet dit extra
onderdeel worden behaald.

Ministerie van EZ
*Het “Vleeskuikenbesluit 2010” heeft vanaf 1-7-2014 grondslag in besluit houders
van dieren.
*2010-2014: "Vleeskuikenbesluit 2010". Toelichting zie bijlage 1.

23168 Agro productie, handel en technologie:
(25436) Vakbekwaam medewerker veehouderij niveau 3
(25441) Vakexpert veehouderij niveau 4
7

DierenartsassistentParaveterinair

Wet dieren, Artikel 2.8. Diergeneeskundige handelingen
Artikel 2.9. Bevoegdheid tot het verrichten van diergeneeskundige handelingen
Artikel 4.1. Toelating dierenartsen en andere personen
Besluit diergeneeskundigen ; Hoofdstuk 3. Diergeneeskundigen; § 1.
Dierenartsassistent paraveterinair; Artikel 3.1. Toelating
Regeling diergeneeskundigen; Hoofdstuk 2. Opleidingseisen diergeneeskundigen,
niet zijnde dierenartsen; § 1. Dierenartsassistent paraveterinair; Artikel 2.1.
Opleidingseisen dierenartsassistent paraveterinair
Ministerie van EZ
*Vóór 1-7-2014: besluit Paraveterinairen, toelichting zie bijlage 1.

SD Wettelijke beroepsvereisten

1-7-2014

CKS/BKS
2007-2008 / 2008-2009
97040 Paraveterinaire ondersteuning, dierenartsassistent
paraveterinair
2009-2010 / 2010-2011 / 2011-2012 / 2012-2013 / 2013-2014
97590 Paraveterinaire ondersteuning, dierenartsassistent
paraveterinair
HKS
23170 Dierverzorging:
(25447) Dierenartsassistent paraveterinair niveau 4
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#

8

Huidige
beroepsvereiste
(naam certificaat)
Embryotransplanteur
/-winner

9

Proefdierverzorger
Uitvoeren
proefdierhandelingen

10

Euthanaseren van
kleine proefdieren

11

Biotechnicus

Toelichting wettelijke grondslag

Geldig vanaf
(en evt. tot)

Betrekking op kwalificatiedossier – toelichting op kwalificatie

Wet Dieren,
Artikel 2.8. Diergeneeskundige handelingen
Artikel 2.9. Bevoegdheid tot het verrichten van diergeneeskundige handelingen
Artikel 4.1. Toelating dierenartsen en andere personen
Besluit diergeneeskundigen Hoofdstuk 3. Diergeneeskundigen § 3.
Embryotransplanteur/-winner; Artikel 3.6. Voorwaarden voor de toelating
http://wetten.overheid.nl/BWBR0035091/2016-09-01
Regeling diergeneeskundigen: Hoofdstuk 2. Opleidingseisen diergeneeskundigen,
niet zijnde dierenartsen § 3. Embryotransplanteur/-winner; Artikel 2.11. Kwalificatie
embryotransplanteur Artikel 2.12. Voorwaarden aan het behalen van de
kwalificatie http://wetten.overheid.nl/BWBR0035238/2017-01-01
Wet op de dierproeven:
Artikel 13f http://wetten.overheid.nl/BWBR0003081/2014-12-18
1. De fokker, de leverancier en de gebruiker zijn, onverminderd hun gehoudenheid de
desbetreffende voorschriften, verbonden aan een voor hen geldende
instellingsvergunning of ontheffing, na te leven, verplicht ervoor zorg te dragen dat zij
over voldoende personeel beschikken en dat de dieren behoorlijk worden verzorgd,
behandeld en gehuisvest, met in achtneming van bij of krachtens algemene maatregel
van bestuur te dien aanzien te stellen regelen.
2. Tot de in het eerste lid bedoelde regelen kunnen behoren regelen met betrekking
tot:
a. de deskundigheid en de bekwaamheid van degenen die de dieren verzorgen en
doden;
b. de deskundigheid en de bekwaamheid van degenen die dierproeven verrichten;
Dierproevenbesluit 2014; Artikel 8
http://wetten.overheid.nl/BWBR0035866/2014-12-18
Dierproevenregeling 2014; Artikel 6
http://wetten.overheid.nl/BWBR0035873/2017-01-01
Artikel 6 lid 1 omvat de minimum opleidingseisen van
proefdierverzorger/biotechnicus
Artikel 6 lid 3 beschrijft de handelingen van proefdierverzorger /biotechnicus
Besluit erkenning cursussen en diploma’s proefdieren. Hierin worden diploma’s en
certificaten beschreven. Dit besluit is een ander besluit dan een amvb.

1-7-2014

HKS
23174 Dierlijke vruchtbaarheid en voortplanting:
(25465) Specialist vruchtbaarheid en voortplanting
(specialistenopleiding) niveau 4

Vanaf januari
2015

CKS/BKS
97770 Proefdierverzorger
97780 Biotechnicus Dierverzorging
HKS
23170 Dierverzorging:
(25449) Proefdierverzorger niveau 3
23175 Gespecialiseerde proefdierverzorging:
(25466) Specialist proefdierverzorging (specialistenopleiding) niveau 4
Opmerking: Binnen de HKS-opleiding 25449 Proefdierverzorger is een
certificaat Euthanaseren beschikbaar. Dit certificaat is
bedoeld/verplicht voor die personen die kleine proefdieren doden (zie
Artikel 6 lid 1, onderdeel c uit de dierproevenregeling 2014)

Ministerie van EZ.
Vervangt Artikel 8 uit de Wet op de dierproeven, artikel 3 Dierproevenbesluit.
Toelichting zie bijlage 1.

SD Wettelijke beroepsvereisten
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#

12

13

14

Huidige
beroepsvereiste
(naam certificaat)
Gewasbescherming A
(uitvoeren)
Gewasbescherming B
(bedrijfsvoeren)
Gewasbescherming C
(distributie en opslag)

Toelichting wettelijke grondslag

Geldig vanaf
(en evt. tot)

Betrekking op kwalificatiedossier – toelichting op kwalificatie

Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, Artikel 71. Opleiding en bewijs van
vakbekwaamheid

1 aug. 1994

CKS/BKS:
KD 22208 Teelt 2/3, 97670 Vakbekwaam medewerker teelt,
CE Gewasbescherming A (uitvoeren)

http://wetten.overheid.nl/BWBR0021670/2015-06-01
Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden

http://wetten.overheid.nl/BWBR0022530/2016-10-11
Artikel 17. Bewijs van vakbekwaamheid inzake gewasbeschermingsmiddelen
Artikel 17a. Bewijs van vakbekwaamheid inzake biociden
Artikel 18. Geldigheid van een bewijs van vakbekwaamheid
Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden

http://wetten.overheid.nl/BWBR0022545/2017-01-01
Artikel 6.3. Verstrekken bewijs van vakbekwaamheid gewasbescherming
Lid 3. Het bewijs van vakbekwaamheid Uitvoeren gewasbescherming wordt verstrekt aan de
persoon die beschikt over:
a. een certificaat gewasbescherming A of een diploma dat mede dat certificaat omvat, en dat
voldoet aan de kwalificaties en beroepsvereisten die op grond van de artikelen 7.2.4 en 7.2.6
van de Wet educatie en beroepsonderwijs, zoals die gold voor 1 januari 2012, zijn vastgesteld;
b. een certificaat wettelijke beroepsvereisten gewasbescherming als bedoeld in artikel 1,
onderdeel a, van de Regeling certificaten groen beroepsonderwijs, of een diploma dat mede
dat certificaat omvat en dat voldoet aan de op grond van artikelen 7.2.4 en 7.2.6 van de Wet
educatie en beroepsonderwijs vastgestelde kwalificaties en beroepsvereisten.
Lid 4. Het bewijs van vakbekwaamheid Bedrijfsvoeren gewasbescherming wordt verstrekt aan
de persoon die beschikt over:
a. een certificaat gewasbescherming B of een diploma dat mede dat certificaat omvat, en dat
voldoet aan de kwalificaties en beroepsvereisten die op grond van de artikelen 7.2.4 en 7.2.6
van de Wet educatie en beroepsonderwijs, zoals die gold voor 1 januari 2012, zijn vastgesteld;
b. een certificaat gewasbescherming B als bedoeld artikel 1, onderdeel b, van de Regeling
certificaten groen beroepsonderwijs, of een diploma dat mede dat certificaat omvat en dat
voldoet aan de op grond van artikelen 7.2.4 en 7.2.6 van de Wet educatie en
beroepsonderwijs vastgestelde kwalificaties en beroepsvereisten.
Lid 5. Het bewijs van vakbekwaamheid Distributie en opslag gewasbescherming wordt
verstrekt aan de persoon die beschikt over:
a. een certificaat gewasbescherming C of een diploma dat mede dat certificaat omvat, en dat
voldoet aan de kwalificaties en beroepsvereisten die op grond van de artikelen 7.2.4 en 7.2.6
van de Wet educatie en beroepsonderwijs, zoals die gold voor 1 januari 2012, zijn vastgesteld;
b. een certificaat gewasbescherming C als bedoeld artikel 1, onderdeel c, van de Regeling
certificaten groen beroepsonderwijs, of een diploma dat mede dat certificaat omvat en dat
voldoet aan de op grond van artikelen 7.2.4 en 7.2.6 van de Wet educatie en
beroepsonderwijs vastgestelde kwalificaties en beroepsvereisten.
Lid 7. Het bewijs van vakbekwaamheid op basis van een Veiligheidsinstructie
Gewasbescherming , bedoeld in artikel 6.3a, wordt verstrekt aan de persoon die een instructie
op de werkplek heeft gevolgd als bedoeld in artikel 17, eerste lid, onderdeel c, van het besluit,
welke instructie is erkend door Bureau Erkenningen van de AOC-raad.

KD 22204 Teelt 4, 97795 Manager teelt en gewasbescherming
CE Gewasbescherming B (bedrijfsvoeren). Opmerking: De CE
Gewasbescherming A is voorwaardelijk voor de CE Gewasbescherming
B.
CE Gewasbescherming C (distribueren)
Verplicht voor de uitvoering van beroep, contextafhankelijk. Dit zijn
alle drie los te behalen certificeerbare eenheden, op diploma
benoemen.
Indien de opleiding niet behaald, dan certificaat afgeven.

HKS:
Niet in kwalificaties van startcohort 15/16 opgenomen, wel verplicht
voor uitvoering beroep. Vanaf startcohort 16/17 is gewasbescherming
A en B als certificaat opgenomen in het profiel bij niveau 3 en
gewasbescherming A, B en C bij 4 opleidingen teelt, loonwerk en
veehouderij.

Ministerie EZ

SD Wettelijke beroepsvereisten
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#

15

Huidige
beroepsvereiste
(naam certificaat)
MW (Mollen- en
Woelrattenbestrijding)

Toelichting wettelijke grondslag

Geldig vanaf
(en evt. tot)

Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden
http://wetten.overheid.nl/BWBR0022545/2017-01-01
Artikel 6.3. Verstrekken bewijs van vakbekwaamheid gewasbescherming
Lid 6. Het bewijs van vakbekwaamheid Mollen- en Woelrattenbestrijding wordt
verstrekt aan de persoon die beschikt over een certificaat gewasbescherming MW
of een diploma dat mede dat certificaat omvat, dat voldoet aan de op grond van de
artikelen 7.2.4.en 7.2.6. van de Wet educatie en beroepsonderwijs vastgestelde
kwalificaties en beroepsvereisten.
Ministerie EZ

16

KBA
(Knaagdierbeheersing
Agrarische Bedrijven)

Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden, artikel 11.10d
http://wetten.overheid.nl/BWBR0022545/2017-01-01
In afwijking van artikel 6.6, derde lid, onder d van de regeling
gewasbeschermingsmiddelen en biociden, is een agrarische ondernemer tot 1 juli
2015 niet verplicht een licentie voor het beheersen van knaagdieren door een
agrarische ondernemer op het eigen bedrijf te houden voor het afweren of
bestrijden van knaagdieren op het eigen bedrijf.
Ministerie van infra en milieu

Betrekking op kwalificatiedossier – toelichting op kwalificatie

CKS/BKS
Niet in dossiers opgenomen, wel vereisten voor het bestrijden van
mollen en woelratten met chemische middelen.
HKS
Niet in kwalificaties van startcohort 15/16 opgenomen, wel verplicht
voor uitvoering beroep. Vanaf startcohort 16/17 is het als certificaat
opgenomen in het profiel bij niveau 3 en 4 opleidingen teelt, loonwerk
en veehouderij. Alleen als iemand mollen/woelratten gaat bestrijden;
niet voor een ander beroep verplicht.

CKS/BKS
Niet in dossiers opgenomen, wel vereisten voor het afweren en
bestrijden van knaagdieren (met chemische middelen) op het eigen
bedrijf.
HKS
Niet in kwalificaties van startcohort 15/16 opgenomen, wel verplicht
voor uitvoering beroep. Vanaf startcohort 16/17 is het als certificaat
opgenomen in het profiel bij niveau 3 en 4 opleidingen teelt, loonwerk
en veehouderij. Verplicht als ondernemers knaagdieren gaat
bestrijden op het eigen bedrijf.
Niet verplicht, wel als keuze vanaf HKS.
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Bijlage 1: Wettelijke beroepsvereisten – verouderd (voorlopers)
Besluit Paraveterinairen
Toelichting van de wettelijke beroepseis
Besluit paraveterinairen:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005210/tekst_bevat_paraveterinairen/geldigheids
datum_01-06-2014
Regeling paraveterinairen:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0006492/tekst_bevat_paraveterinairen/geldigheids
datum_01-06-2014
Hoofdstuk III. Transplanteren en winnen van embryo's
Paragraaf 4. [Vervallen]
Artikel 15
De kwalificaties, dan wel de combinatie van deelkwalificaties als genoemd in artikel 6
van het besluit, omvatten tenminste:
1. voor zover het betreft het overzetten van embryo's, de volgende deelkwalificaties:
a. Verzorgen kunstmatige inseminatie;
b. Verzorgen spermawinning;
c. Adviseren vruchtbaarheid en voortplanting, en
d. Verzorgen embryotransplantatie.
2. voor zover het betreft het winnen van embryo's, de volgende deelkwalificaties:
a. Verzorgen kunstmatige inseminatie;
b. Verzorgen spermawinning;
c. Adviseren vruchtbaarheid en voortplanting;
d. Verzorgen embryotransplantatie, en
e. Verzorgen embryo-/ eicelwinning
Artikel 16
Tot het examen voor het transplanteren van embryo's, genoemd in artikel 15, wordt
toegelaten hij die ten genoege van de examencommissie, bedoeld in artikel 7.4.5 van
de Wet educatie en beroepsonderwijs, aantoont tenminste 3000 eerste inseminaties
bij runderen te hebben uitgevoerd.
Artikel 17
1.Tot het examen voor het winnen van embryo's, genoemd in artikel 15, wordt
toegelaten hij die ten genoege van de examencommissie, bedoeld in artikel 7.4.5 van
de Wet educatie en beroepsonderwijs, aantoont dat hij:
a. geslaagd is voor het examen voor het transplanteren van embryo's, genoemd in
artikel 16;
b. tenminste een jaar als embryotransplanteur heeft gewerkt, en
c. tenminste 1000 embryo's heeft getransplanteerd.

Geldig vanaf
(en evt tot)
Tot 1 juli 2014,
Daarna opgenomen
in Besluit
Diergeneeskundige.

Betrekking op kwalificatiedossier- toelichting op
kwalificatie
KS 2000
11014 dierenartsassistent paraveterinair (niv. 3
niet, 4 wel)
CKS/BKS
2007-2008 / 2008-2009
97040 paraveterinaire ondersteuning,
dierenartsassistent paraveterinair
2009-2010 / 2010-2011 / 2011-2012 / 2012-2013 /
2013-2014
97590 paraveterinaire ondersteuning,
dierenartsassistent paraveterinair

Afspraken m.b.t.
examineren vanuit groen

Aanwijzingen voor vermelding op
diploma
Het besluit Paraveterinairen is
onderdeel van de kwalificatie (KD)
en dus opgenomen in het curriculum
en examinering. Behoeft daarom
niet op het diploma expliciet
benoemd te worden.
Indien de dierenartsassistent
paraveterinair voldoet aan de
aanvullende eisen die gesteld zijn
aan het HKB, wordt dit op haar
diploma vermeld. Deze aanvullende
eisen zijn niet verplicht voor de
dierenartsassistent.

Hoofdstuk IV. Dierenartsassistent
Artikel 18
De kwalificatie, dan wel de combinatie van deelkwalificaties als genoemd in artikel 9,
eerste lid, van het besluit, omvat tenminste:
a. Voeren (gezelschaps)dieren;
b. Verzorgen (gezelschaps)dieren;
c. Begeleiden voortplanting (gezelschaps)dieren;
d. Nemen van hygiënische maatregelen;
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Toelichting van de wettelijke beroepseis

Geldig vanaf
(en evt tot)

Betrekking op kwalificatiedossier- toelichting op
kwalificatie

Afspraken m.b.t.
examineren vanuit groen

Aanwijzingen voor vermelding op
diploma

e. Anatomie/Fysiologie/Pathologie;
f. Instrumentenleer/Desinfectie/Pathologie;
g. Algemene assistentie en ziekenverzorging;
h. Zoötechniek en gezondheidsleer;
i. Laboratoriumwerkzaamheden;
j Radiologie;
k. Eerste hulp (paraveterinair);
l. Algemene en plaatselijke verdoving, en
m. Beheren medicijnen.
Hoofdstuk V. Toelating
Dit geldt voor beide hiervoor genoemde beroepen paraveterinair. Dit is geen
opleidingseis, maar de procedure om ingeschreven te worden in het register.
Artikel 19
1. Een verzoek om toelating als bedoeld in artikel 14, eerste lid, van het besluit,
wordt gedaan door het indienen van een volledig en naar waarheid ingevuld
formulier dat daartoe door het CIBG beschikbaar gesteld wordt.
2. De aanvraag wordt ingediend bij het Centraal Informatiepunt Beroepen
Gezondheidszorg.
3. Het formulier dient vergezeld te gaan van bewijsstukken waaruit blijkt dat degene
die om toelating verzoekt, is toegelaten tot de uitoefening der diergeneeskunde,
bedoeld in de artikelen 2, 5, 9, 13 en 13a van het besluit.
4. Door middel van het in het eerste lid bedoelde formulier worden in ieder geval de
volgende gegevens verstrekt:
a. naam en voornamen;
b. geslacht;
c. geboortedatum en geboorteplaats;
d. nationaliteit;
e. burgerservicenummer;
f. adres onderscheidenlijk adressen waar de praktijk wordt uitgeoefend, met inbegrip
van postcode en plaatsnaam onderscheidenlijk postcodes en plaatsnamen;
g. woonadres, met inbegrip van postcode en woonplaats;
h. e-mailadres;
i. beroepsgroep;
j. gegevens betreffende de bevoegdheid;
k. gegevens betreffende de beroepsuitoefening.
Ministerie EZ
*Vanaf 1-7-2014 opgenomen in Wet dieren, diergeneeskundige handelingen,
dierenartsassistent paraveterinair

Honden- en kattenbesluit (HKB)
SD Wettelijke beroepsvereisten

Versie mei 2017

21

Toelichting van de wettelijke beroepseis
Honden en katten besluit:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0010200/tekst_bevat_honden%2Ben%2Bkattenbesluit/geldigheidsdatum_01-06-2014
Regeling uitvoering Honden- en kattenbesluit 1999:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0013457/tekst_bevat_honden%2Ben%2Bkattenbesluit/geldigheidsdatum_01-06-2014
Regeling Artikel 2
1. Een erkend bewijs van vakbekwaamheid als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van
het besluit, omvat het certificaat ‘Wettelijke beroepsvereisten gezelschapsdieren
HKB’ of ‘Wettelijke beroepsvereisten recreatiedieren HKB’, bedoeld in artikel 1,
onderdelen d en e, van de Regeling certificaten groen beroepsonderwijs, of het
diploma van een opleiding behorende bij de kwalificaties, bedoeld in artikel 1,
onderdelen d en e van de Regeling certificaten groen beroepsonderwijs.
2. Onverminderd het eerste lid wordt als erkend bewijs van vakbekwaamheid als
bedoeld in artikel 7, eerste lid, van het besluit aangemerkt:
a. een tot 1 januari 2007 door de Stichting Examens Vakbekwaamheid afgegeven
bewijs van vakbekwaamheid;
b. een erkend bewijs van vakbekwaamheid dat tenminste de volgende
deelkwalificaties bevat:
1°. Voeren van (gezelschaps)dieren;
2°. Verzorgen van (gezelschaps)dieren;
3°. Begeleiding voortplanting (gezelschaps)dieren, en
4°. Nemen van hygiënische maatregelen

Ministerie van EZ
*Met ingang van 1 juli 2014 is het Honden- en kattenbesluit vervangen door het
Besluit houders van dieren.

Geldig vanaf
(en evt tot)
11 januari
1999 tot 1 juli
2014

Betrekking op kwalificatiedossier- toelichting op
kwalificatie
KS 2000:
dossier dierverzorging en veterinaire ondersteuning
11025 vakbekwaam medewerker dierverzorging
11034 bedrijfsleider / beheerder dierverzorging
CKS/BKS:
Tot 1-7-2014 voor de volgende dossiers:
2013-2014
97790 en 97791 Gezelschapsdierenbranche
2009-2010 / 2010-2011 / 2011-2012 / 2012-2013
97400 en 97410 gezelschapsdierenbranche
2007-2008 / 2008-2009
Vakfunctionaris huisdierenbranche
97720 Dierverzorger recreatiedieren
97730 Ondernemer / manager recreatiedieren
Vanaf 1-7-2014 In het dossier Gezelschapsdierenbranche
(crebo’s 97791 en 97790) zijn vijf CE’s met de wettelijke
eisen opgenomen. Een dergelijke CE is pas verplicht als
iemand ook daadwerkelijk met de diergroepen werkt. Het is
verplicht examen te doen in minimaal één van de vijf
diergroepen.
Voor het dossier Recreatiedieren (97720 en 97730) geldt dit
niet. Het werken met diergroepen uit het Besluit is hier
eerder uitzondering dan regel. In het dossier is de wettelijke
beroepsvereiste niet meer opgenomen als verplicht voor
iedere student. Maar wie bedrijfsmatig met bijvoorbeeld
honden of katten gaat werken moet wel aan de eisen
voldoen. Kennis en vaardigheden worden per CE gekoppeld
aan kerntaak 1 Verzorgt dieren en leef- en werkomgeving
(alle werkprocessen) en kerntaak 2 Begeleidt voortplanting
dieren (alle werkprocessen)en kerntaak 3 (werkproces 3.6).

Afspraken m.b.t.
examineren vanuit groen
Tot 1-7-2014 stage en
kennistoets verplicht

Aanwijzingen voor vermelding op
diploma
Diplomeren voor HKB als kennis en
vaardigheden +stage exemplarisch met
honden en katten zijn ingevuld.

Ten minste examineren in
één van de vijf
Wel op diploma als iemand een andere
diergroepen
richting volgde en examen in heeft
gedaan. Dan is het een plus op de
eigen opleiding.
Wel op diploma als iemand een andere
richting volgde en examen in heeft
gedaan. Dan is het een plus op de
eigen opleiding.
Als opgenomen in de kwalificatie dan
niet ‘dubbel diplomeren’ en alleen
omschrijven als ‘voldoet aan de eisen
van …’.
bijvoorbeeld bij 97590 Paraveterinaire
ondersteuning (niet verplicht) wel
noemen.
Voorbeeldtekst diploma:
t/m cohort 13/14:
Hierbij is voldaan aan de wettelijke
beroepsvereisten Recreatiedieren
honden- en kattenbesluit (HKB), welke
geëxamineerd zijn vanuit het Besluit
houders van dieren, CE Honden en
katten.
en
Hierbij is voldaan aan de wettelijke
beroepsvereisten Gezelschapsdieren
honden- en kattenbesluit (HKB), welke
geëxamineerd zijn vanuit het Besluit
houders van dieren, CE Honden en
katten.
bijvoorbeeld bij 97590 Paraveterinaire
ondersteuning (niet verplicht) wel
noemen.
Vanaf cohort 14/15
Hierbij is voldaan aan de wettelijke
beroepsvereisten zoals vermeld in
artikel 3.1 van het Besluit
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Geldig vanaf
(en evt tot)

Betrekking op kwalificatiedossier- toelichting op
kwalificatie

Afspraken m.b.t.
examineren vanuit groen

Aanwijzingen voor vermelding op
diploma
Diergeneeskundigen van het Ministerie
van Economische Zaken alsmede aan
de wettelijke beroepsvereisten voor
het bedrijfsmatig houden van
gezelschapsdieren Honden en katten
(Besluit houders van dieren).
N.B. Dit zouden ook de andere
diergroepen vanuit het besluit houders
van dieren kunnen zijn.
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"Vleeskuikenbesluit 2010".
Toelichting van de wettelijke beroepseis
"Vleeskuikenbesluit 2010". Het Vleeskuikenbesluit is van toepassing op alle
vleeskuikenhouders (bron ministerie van EZ) Vleeskuikenhouders zijn wettelijk
verplicht om aan de eisen uit de regelgeving te voldoen zoals vermeld in het
besluit vleeskuikens.
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:182:0019:0028:
NL:PDF
http://wetten.overheid.nl/BWBR0029355/geldigheidsdatum_20-12-2012
http://wetten.overheid.nl/BWBR0027822/geldigheidsdatum_24-11-2012
Het vleeskuikenbesluit gaat over wettelijke regels rondom het houden en
verzorgen van vleeskuikens, omvang en onderhoud van hun leefomgeving en het
informeren van medewerkers op het bedrijf over deze regels. De
verantwoordelijkheid voor handhaving en correcte uitvoering van wettelijke
regels, door alle (tijdelijke) werknemers ligt bij de ondernemer van het
vleeskuikenbedrijf. De regelgeving geldt expliciet ook voor medewerkers die de
slachtrijpe kippen vangen en transporteren.

Geldig vanaf
(en evt tot)
1 juni 2010 – 1
juli 2014
Grondslag
vanaf 1 juli
2014 in besluit
houders van
dieren

Betrekking op kwalificatiedossier- toelichting op
kwalificatie
KS2000 n.v.t.
CKS/BKS
Vanaf 1 juni 2010
2011-2012 / 2012-2013
22234 / 97700 en 97710 productiedieren
97712, Dierenhouder hokdieren

Afspraken m.b.t.
examineren vanuit groen
Het vleeskuikenbesluit is
van toepassing op alle
vleeskuikenhouders.

Aanwijzingen voor vermelding op
diploma
Het vleeskuikenbesluit is van
toepassing op alle
vleeskuikenhouders.
Op diploma, mits met vleeskuikens
gewerkt gaat worden.
Voorbeeldtekst diploma /
certificaat:
certificaat Welzijn van vleeskuikens
met de volgende tekst:
De ondergetekenden verklaren dat
{Naam deelnemer en geboorte
datum en plaats} aan {naam AOC}
{naam locatie}, het examen,
waarmee wordt aangetoond dat
kennis, inzicht en vaardigheden en
beroepshouding verbonden aan
onderdelen van een kwalificatie
eigen zijn gemaakt, met goed gevolg
heeft afgelegd.

ministerie van EZ
*grondslag vanaf 1-7-2014 in besluit houders van dieren. Kwalificaties zie besluit
houders van dieren.

N.B. Er staat dus geen verwijzing
naar het besluit houders van dieren
bij genoemd.
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Wet op de dierproeven
Toelichting van de wettelijke beroepseis
Artikel 8 uit de Wet op de dierproeven d.d. 7 mei 2013
te vinden op www.overheid.nl; artikel 3 Dierproevenbesluit.

Geldig vanaf
(en evt tot)
12 januari
1977 tot 7 mei
2013

Betrekking op kwalificatiedossier- toelichting op
kwalificatie
KS 2000
11025 vakbekwaam medewerker dierverzorging.
Proefdieren

Artikel 12 uit de Wet op de dierproeven

Ministerie van WVC en Ministerie van EZ
*Huidige wetgeving: Wet op de dierproeven, proefdierverzorger, biotechnicus,
euthanaseren

7 mei tot
januari 2015

CKS/BKS
2007-2008 / 2008-2009
KD dierverzorger
97365 en 97770 Proefdierverzorger
97780 Biotechnicus (in 2007-2008: 97366)

Afspraken m.b.t.
examineren vanuit groen

Aanwijzingen voor vermelding op
diploma
Het uitvoeren proefdierhandelingen
is onderdeel van de kwalificatie (KD)
en dus opgenomen in het curriculum
en examinering. Behoeft daarom
niet op het diploma expliciet
benoemd te worden.

2009-2010 / 2010-2011
KD Dierverzorging 3 / 4 (97360)
97365 en 97770 Proefdierverzorger
97780 Biotechnicus
2011-2012 / 2012-2013 / 2013-2014
KD Proefdieren
97365 en 97770 Proefdierverzorger
97780 Biotechnicus
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