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Kwalificatiedossiers Gespecialiseerde proefdierverzorging en Dierverzorging 
 
Kwalificaties: Specialist proefdierverzorging, proefdierverzorger 
 
Wettelijke beroepsvereisten: ja 
 
 
1. Essentie van het beroep 
 
De essentie van het beroep moet worden geïnterpreteerd op het niveau van de kwalificatie. 
(zie complexiteit en verantwoordelijkheid en zelfstandigheid in het dossier). 
  
De beginnend proefdierverzorger heeft een signalerende, kritische en actieve houding, waarbij hij altijd 
rekening houdt met het welzijn van de dieren en met de veiligheid van mens en dier.  Hij handelt ethisch en 
integer. Hij observeert de dieren nauwlettend en zorgt voor een goede interactie met de dieren. 
Hij is communicatief vaardig (mondig) met collega’s/onderzoeker/leidinggevende en staat stevig in zijn 
schoenen. Hij overtuigt de verschillende partijen waarmee hij te maken heeft met feiten en argumenten en 
onderbouwt zijn standpunt, zonder discussies ‘op de spits’ te drijven. Verder is hij . 
zich steeds bewust van wat hij doet en met welke reden. 
Hij houdt van dieren en voert tegelijkertijd experimenten met deze dieren uit. Hij is daarin gewetensvol en hij 
voert de verzorging van de dieren en de experimenten uit met een grote mate van zorgvuldigheid en respect 
voor de dieren. Verder neemt hij ook milieu, duurzaamheid en arbeidsomstandigheden in acht bij al zijn 
werkzaamheden. 
Hij werkt zorgvuldig, nauwkeurig, ordelijk en hygiënisch. 
 
De beginnend beroepsbeoefenaar verricht eenvoudige, veel voorkomende handelingen. Hij  verzorgt de 
proefdieren en vult alle registreert volgens protocol correct in. Daarnaast begeleidt hij de fok en het 
geboorteproces. Hij is alert op onverwacht dierenongerief en handelt dan adequaat. Na een operatie herkent 
hij signalen van pijn en welzijn en geeft het in ongerief zijnde dier de juiste verzorging. De beginnend 
beroepsbeoefenaar handelt bij alles wat hij doet ethisch en integer. 
 
 
2. Essentiële kennisaspecten 
• Kennis van Wet op de Dierproeven 
• Kennis van Instantie voor Dierenwelzijn 
 
 
3. Aanvullend op de proeve van bekwaamheid 
De essentie van het beroep wordt geëxamineerd in één proeve van bekwaamheid. 
De onderstaande onderdelen van de essentie van het beroep worden geëxamineerd in aanvullende 
bewijsstukken:  
• Begeleiden geboorteproces, houding, monitoren registreren 
 
 
4. Branchevereisten 
Volgend een besluit in de paritaire commissie van Aequor op 20 februari 2014: ‘Besloten wordt om de 
branchevereisten niet op te nemen in het dossier, maar in een aanhangsel aan het examenprofiel’,  geldt voor 
deze kwalificaties de volgende branchevereiste: 
N.v.t. 
 


