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DOCENT IN BEELD
Tekst: drs. Jacqueline Duurland

Het KAD beschikt over een inspirerend
docentencorps. Regelmatig stellen we
een aantal vragen aan een docent die
ons en/of onze cursisten is opgevallen.
In dit nummer laten we Bart van Doornspeek aan het woord.

Welke cursus bij het KAD geef je?
Praktijk lesdagen voor de bestrijdingstechnicus.

Waarom ben je hier expert in?
Zelf heb ik in 2000 het diploma wat toen nog heette ongediertebestrijder behaald en sinds die tijd is één van mijn deelgebieden binnen de Hygiëne Preventieve Gezondheidszorg van
defensie de plaagdierbestrijding in de operatiegebieden van
defensie.

Heb je eerder cursussen gegeven?
Binnen defensie heb ik in totaal 6 jaar les gegeven met name
op het gebied van gezondheidszorg.
Sinds 2002 geef ik de lessen praktijk plaagdierbestrijding,
eerst bij de Stichting Vakopleiding Ongediertebestrijding (SVO)
en nu bij het KAD.

Slangen een ideaal middel tegen knaagdieren?

Wat vind je het leukst/belangrijkst van het overdragen aan
kennis?

Wat vind je een ideale groepsgrootte bij het geven van een
cursus?

Ik vindt het sowieso leuk om mensen iets te leren, maar in het
bijzonder bij het lesgeven aan toekomstige collega plaagdierbestrijders gaat het mij erom dat men uiteindelijk kwaliteit kan
leveren volgens de juiste regelgeving.

We krijgen nu als praktijkdocenten maximaal 4 cursisten per
dag en dat is prima te doen; het is tenslotte ook belangrijk dat
men van elkaar leert tijdens de praktijklesdag.

Welke eigenschappen vind je belangrijk bij cursisten?
Wanneer vind je dat een cursusdag geslaagd is?
Een cursusdag is geslaagd wanneer de leerling aangeeft veel geleerd te hebben en met een goed gevoel richting het examen gaat!

Kun je een grappig of interessant voorval uit je carrière geven?
Tijdens een van mijn eerste keren dat ik ongedierte moest
gaan bestrijden, destijds in Bosnië, dacht ik dat collega’s mij
in de maling aan het nemen waren! Ik dacht alleen huismuizen in de slaapgebouwen aan het bestrijden te zijn. Echter,
tijdens de inspectie van de lokaasdozen kwam ik hierin de
meest vreemde zaken tegen. Diverse dozen bevatten zaken als
steentjes, sigarettenpeukjes, glaswol en zelfs flippo’s!! Ik werd
eigenlijk een beetje boos dat er iemand aan de (mijn) lokaasdozen kwam en er van alles in kon stoppen! Uiteindelijk bleek
dat het niet mijn collega’s waren, maar een kolonie veldmuizen
die de doosjes hadden vol gesleept met al deze spullen, een
typisch geval van “door schade en schande wijs worden”!

Ik hoop altijd dat de cursisten echt leergierig zijn, accuraat
zijn en met name ook een klantgerichte houding hebben.
Verder is het belangrijk dat de cursist direct vanaf het begin
werkt volgens het principe Integrated pestmanagement (IPM)
en zich niet alleen bezighoudt met bestrijden en de wering en
hygiëne vergeet!

Wat vind je het moeilijkst van het geven van een cursus?
Eigenlijk vind ik het lesgeven aan toekomstige bestrijdingstechnici niet moeilijk, maar ik merk te vaak dat men de theorie
nog onvoldoende beheerst waardoor dat tijdens de praktijk
veel tijd vraagt. Voor veel cursisten blijkt 2 lesdagen toch net
te weinig te zijn. Ik hoop dan ook dat het KAD die mensen de
mogelijkheid biedt een extra lesdag in te kopen.
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