Cursus “Besluit Houders van Dieren”

FAQ

Wat is doel van de cursus ?
Deze cursus heeft als doel om een bewijs van vakbekwaamheid te behalen.
Waarom dien ik deze cursus te volgen?
Als je (bedrijfsmatig) werkt met gezelschapsdieren heb je te maken met de regels
voor vakbekwaamheid. Deze regels zijn opgesteld om op een verantwoorde manier
met voldoende kennis bedrijfsmatig gehouden gezelschapsdieren te mogen houden.
Vanaf 1 juli 2020 is het verplicht om hiervoor een bewijs van vakbekwaamheid te
bezitten.
Volstaat één bewijs van vakbekwaamheid?
Indien je bedrijfsmatig met meerdere diergroepen werkt heb je meerdere
vakbekwaamheidsbewijzen nodig.
Er zijn aparte vakbekwaamheidsbewijzen te behalen voor de diergroepen:
• Overige zoogdieren
• Honden en katten
• Herpeten
• Vissen
• Vogels
Wanneer is een vakbekwaamheidsbewijs niet nodig?
Kinderboerderijen (mits deze geen bedrijfsmatige activiteiten uitvoeren met
gezelschapsdieren, zoals bv opvangen van vakantie- en/of afstandsdieren), honden
uitlaatbedrijven en trimsalons vallen buiten de bepalingen van dit Besluit.
Voor welke bedrijfsmatige activiteiten heb ik dan wel een
vakbekwaamheidsbewijs nodig?
Het “Besluit houders van dieren” verplicht voor alle bedrijfsmatig gehouden
gezelschapsdieren. Dit geldt dus voor:
• Dierenpensions en Asielen
• Fokkers
• Organisatoren van beurzen, markten en tentoonstellingen.
• Groothandel
• Tuincentra (met een dierenafdeling)
• Kinderboerderijen (met bedrijfsmatige activiteiten)
• Dierenwinkels en dierspeciaalzaken
Ik fok af en toe een nestje honden, heb ik dan een vakbekwaamheidsbewijs
nodig?
Iemand die fokt of kweekt valt onder het besluit als er sprake is van bedrijfsmatig
handelen.
De hiervoor geldende richtlijnen zijn te vinden op de website van RVO.

Wat is de inhoud van de cursus ?
In de cursus “ Besluit houders van dieren komt o.a. aan bod:
• Dierenwelzijn (inleiding)
• Biologie van het dier
• Verzorging
• Huisvesting
• Voeding
• Voortplanting
• Gezondheid
• Wet en regelgeving
• Soorten, rassen en hun kenmerken
Hoe langt duurt de cursus?
Deze cursus incl. examen omvat:
• Zelfstudie middels e-learning
• 3 dagdelen expertmeetings van elk 3,5 uur
• 1 dagdeel (3,5 uur) praktische vaardigheden
• 1 dagdeel praktijkexamen
• 1 uur kennisexamen
Dien ik ook huiswerk te maken?
Een deel van de cursus bestaat uit zelfstudie middels E-learning.
De E-learning module is een goede en effectieve manier om je kennis op te frissen.
Is er een verplichte stage?
Een stage is voor deze cursus niet verplicht. Beheersing van de juiste
praktijkvaardigheden en praktijkkennis is wel verreist.
Wat zijn de kosten, waar en wanneer wordt de cursus gegeven?
De meest actuele informatie over kosten data en uitvoeringslocaties zijn te vinden op
de website:
https://www.citaverde.nl/bedrijfsopleidingen/bedrijfsopleidingen-aanbod/
Is maatwerk binnen de cursus mogelijk ?
Voor bedrijfsgroepen en in company trajecten kunnen de expertmeetings in overleg
met de opdrachtgever worden afgestemd m.b.t. het aantal bijeenkomsten en de
inhoud van deze bijeenkomsten.
Wat is het niveau van de cursus:
De cursus wordt aangeboden op niveau 4, maar is voor iedereen toegankelijk,
ongeacht gevolgde vooropleiding.
Dien ik ook een examen te maken?
Aan het eind van de cursus zal zowel een vaardigheidsexamen alsook een
kennisexamen worden afgenomen.

Mag ik herkansen indien ik het examen niet behaal?
Indien het examen niet wordt behaald bestaat de mogelijkheid tot een herexamen.
Hiervoor worden wel extra kosten in rekening gebracht.
Welk certificaat ontvang ik?
Indien de examens succesvol worden afgesloten ontvang je een bewijs van
vakbekwaamheid voor de betreffende diergroep
Uit hoeveel personen bestaat een cursusgroep?:
De cursus gaat van start bij minimaal 12 aanmeldingen. Het maximaal aantal
deelnemers per cursus is 20.
Kan ik vrijstelling krijgen op basis van vooropleiding en/of praktijkervaring?
Er is geen vrijstelling mogelijk voor het bewijs van vakbekwaamheid.
Hoeveel personen moeten er per bedrijf gecertificeerd zijn?
Volgens het Besluit houders van dieren moet er in het bedrijf iemand werkzaam zijn
die over een erkend bewijs van vakbekwaamheid beschikt voor de diergroepen die in
dat bedrijf worden verkocht of verzorgd, maar dat hoeft dus niet de eigenaar te zijn.
Wat kan er gebeuren als ik geen bewijs van vakbekwaamheid besluit Houders
van Dieren heb?
De inspecteurs van de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) mogen
inspecties uitvoeren. Als blijkt dat iemand in overtreding is, kunnen verschillende
sancties volgen zoals een proces verbaal, of in het ergste geval inbeslagname van
de dieren.

