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Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of
openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dibevo.
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Voorwoord

Dieren hebben een eigenwaarde, ook wel de intrinsieke waarde genoemd, die los staat van de waarde en
functie die mensen aan dieren toekennen. De waarde van een dier is daarbij niet per definitie ondergeschikt
aan de belangen van de mens. De samenleving zal zich rekenschap moeten geven van de toelaatbaarheid van
de handelingen van de mens die het welzijn of de gezondheid van een dier mogelijk aantasten.
Om een goed dierenwelzijn en respect voor de intrinsieke waarde van de dieren te bevorderen, stelt de
overheid regels (in een AMvB) die door haar worden gehandhaafd. Op basis van deze regels heeft de sector
zelf, Dibevo, een privaat vrijwillig certificeringssysteem opgezet. Certificering heeft als doel de kwaliteit van
de sector als geheel te verhogen en daarmee het welzijn van de betrokken dieren substantieel te verbeteren.
Certificering geeft de diereigenaar de garantie dat de diergedragstherapeut over de benodigde kennis en
ervaring bezit om de oorzaak van het gedragsprobleem vast te stellen en tot een gewogen advies te komen.

Toepassingsgebied
Deze norm is van toepassing op diergedragstherapeuten die als onderneming ingeschreven staan bij de Kamer
van Koophandel.

Termen en definities
Voor de toepassing van deze norm gelden de volgende termen en definities:
Peerreview: peerreview is een systeem uit de wetenschap waar wetenschappelijk werk door meestal
meerdere vakgenoten wordt getoetst op inhoud. Deze wetenschappelijke manier van toetsing gebeurt
meestal ‘’dubbel blind’’. Dit laatste houdt in dat de reviewer onbekend is wiens werk hij bekijkt en andersom
weet ook de getoetste persoon niet wie hem reviewed. Certificering is gebaseerd op deze basisprincipes van
een dubbel blind peer reviewed systeem, waarbij gebruikt wordt gemaakt van twee reviewers uit de eigen
vakdiscipline. Zo is het mogelijk om onbevooroordeeld een review proces in te gaan om een objectief oordeel
te kunnen geven over iemands vakinhoudelijke kwaliteiten.
Life sciences: Life sciences zijn die opleidingen waarin het “leven” wordt meegenomen c.q. de biologische
bouwstenen behandeld worden. Dit zijn bijvoorbeeld de opleidingen diermanagement, dierfysiotherapie,
equine sciences, dierhouderij, veehouderij, (dier)geneeskunde, (medische) biologie, biomedische
wetenschappen, zoölogie, psychologie, etc.
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Certificering
Ben je ECAWBM diplomat of associate? Dan word je per definitie ook
gecertificeerd als diergedragstherapeut.
1. Vooropleiding: Bsc life sciences
Om in aanmerking te komen voor certificering moet je minimaal beschikken over een Bachelor of
Science/HBO diploma op het gebied van life sciences. Er zijn twee mogelijkheden voor compensatie, namelijk:
•
•

Wanneer je beschikt over een BSc. buiten de life sciences en aan kunt tonen dat je beschikt over
voldoende kennis van de biologie van het dier.
Wanneer je een opleiding tot paraveterinair (MBO-niveau 4) succesvol hebt afgerond en over
minimaal 7 jaar aantoonbare (voor een diergedragstherapeut relevante) werkervaring op HBO-niveau
beschikt.

2. Opleiding tot diergedragstherapeut: erkende opleidingen
Om in aanmerking te komen voor certificering moet je over een certificaat beschikken van een opleiding tot
diergedragstherapeut, genoten bij een wettelijk erkende (buitenlandse) reguliere onderwijsinstelling (bijv.
hogeschool of universiteit) of bij een onderwijsinstelling ingeschreven bij het Centraal Register Kortdurend
Beroepsonderwijs (zie www.CRKBO.nl).
3. Kennis en vaardigheden: theorie en praktijk
Wanneer je je wil laten certificeren, moet je bepaalde minimale theoretische kennis en vaardigheden kunnen
aantonen op een tiental deelgebieden. De vakinhoudelijke kennis- en vaardighedenlijst is een weerslag van
het minimaal gewenste niveau voor deze tien deelgebieden. De lijst bevat 10 deelgebieden, naar analogie vanen gebaseerd op de academische eindtermen van de ASAB CCAB’s. Deze kennis en vaardigheden heb je als
het goed is opgedaan tijdens je (voor)opleiding. Kijk bij downloads voor een overzicht.
Naast deze kennis en vaardigheden moet de volgende praktijkervaring aangetoond worden:
•
•

Hond: succesvol afgeronde opleiding of behaald certificaat tot kynologisch instructeur.
Paard: koetsiers-, ruiter- of FNRS bewijs of wedstrijdervaring (L niveau gereden/klasse 2 gemend).

4. Casuïstiek: 6 zelfstandig behandelde cases
Ter beoordeling van de kwaliteit van jouw werkwijze als diergedragstherapeut vragen wij je 6 zelfstandig
behandelde cases uit te werken, die wij voorleggen aan twee aangewezen reviewers (beoordelaars). Hiervan
dienen 3 gedragsconsulten beknopt beschreven te worden en 3 gedragsconsulten uitgebreid (zie ‘format’). De
probleemstelling van de beknopte casussen moeten afwijken van de uitgebreide casussen. De uitgebreide
casussen moeten de volgende probleemstellingen bevatten:
•
•
•

Voor hond: agressie, angst (geen angstagressie) en niet alleen kunnen zijn.
Voor kat: onzindelijkheid/sproeien, interkat-agressie en angst (geen angstagressie).
Voor paard kan gekozen worden uit: intraspecifieke agressie, aangeleerde rijproblemen, voernijd,
singeldwang en trailerlaadproblemen.

5. Samenwerking met dierenarts: referentie dierenarts
Als je zelf geen dierenarts bent, vragen wij een geschreven referentie ter bewijs dat je samen werkt met
minimaal één dierenarts (zie ‘voorbeeldbrief’).
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6. Administratieve eisen: K.v.K., ethische visie en klachtenprocedure
Voor certificering moet je aan de volgende administratieve eisen voldoen:
• Inschrijving bij K.v.K. of arbeidsrelatie bij een relevant instituut met K.v.K. inschrijving.
• Ondertekening van de ethische visie (zie ‘formulieren’).
• Ondertekening van de klachtenprocedure (zie ‘formulieren’).
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