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Medio 2008 is door KAD Opleidingen gestart met het herstructureren van de cursus BT.
Enerzijds vond actualisering en herschikking van de lesstof plaats en werd de layout aangepast.
Anderzijds werd de roep om meer praktijk tussen de theoriemodules gehonoreerd.

Slagingspercentage cursus BT

Theorie examen
cursisten

geslaagd

percentage

2008

98

66

67%

2009

104

85

82%

2010 (tot juni)

79

62

78%

Praktijkexamen
cursisten

geslaagd

percentage

2008

106

90

85%

2009

100

81

81%

2010 (tot juni)

75

59

78%

In het overzicht wordt het aantal cursisten vermeld dat de examens de 1e keer heeft behaald.
Uiteindelijk zijn na herexamens nagenoeg alle cursisten in het betreffende jaar geslaagd.
Evaluatie van elke cursusdag vindt standaard plaats door
middel van evaluatieformulieren met een tiental vragen
betreffende de cursus. Daarnaast is er ruimte voor het doen
van suggesties ter verbetering.
De formulieren zijn steeds door iedereen ingevuld en geven
over het algemeen een positieve indruk. Enkele suggesties ter
verbetering zijn waar nodig direct doorgevoerd.
Opvallend is de vraag naar meer (dan de huidige twee)
praktijklesdagen. De cursisten zijn veelal niet werkzaam in de
branche, maar vaak wel ‘praktijkmensen’ die ook daadwerkelijk
de praktijk willen oefenen. In de huidige opleiding zijn extra
praktijklesdagen facultatief mogelijk tegen meerkosten.
Ook zal worden getracht een extra dag praktijkles structureel in
het komende lesrooster in te passen.

Wat is de norm?
Voor de cursist BT is geen norm vastgesteld. Gegevens van de
voorganger van KAD Opleidingen, de Stichting Vakopleiding
Ongediertebestrijding (SVO) zijn niet bekend of representatief
voor de huidige opleiding. De norm van het KAD is 100%.
Het lijkt een utopie, maar blijft wel de intentie. De cijfers die
onder in de tabel worden opgesomd zijn, mede gezien het feit
dat een groot deel van de huidige cursisten geen tot weinig
ervaring heeft in de plaagdierbranche, een goed resultaat.
Het gemotiveerde team van KAD Opleidingen en het vakbekwame docentencorps blijven zich inzetten voor een zo actueel
en gevarieerd aanbod van cursussen in het algemeen en de BT
cursus in het bijzonder. Wat ons betreft blijft de norm 100%!
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