NIEUW: stichting Exameninstituut
Volksgezondheid en Milieu

systeem. Men verzamelt op eigen initiatief voldoende
punten door middel van deelname aan door het EVM
goedgekeurde activiteiten.
Het EVM zelf biedt verschillende mogelijkheden voor
het behalen van de benodigde punten:

Per 1 januari 2000 zal de stichting Exameninstituut Volksgezondheid en

- Nascholingsdagen: In kleine groepen worden cases
behandeld, wordt de praktijkbeoefening opgefrist en is
er ruimte voor discussie onderling. Doelstelling is
opfrissing van vakkennis en technieken.
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Vanaf dat moment zullen binnen dit
l VI Exa1neninstituut vakbekwaa1nheidsdiploma 's worden uitgereikt aan
eenieder die het examen Bestrijdingstechnicus volgens de door het Ministerie
van V.R.O.M. opgestelde eindtennen ,net voldoende resultaat hee~ afgelegd.

VANAF 1 OKTOBER 1999: BESTRIJDERS
VERPLICHT GECERTIFICEERD
Op 9 september is in de Staatscourant nr. 173 de regeling 'Eindtermen diploma dierplaag- en houtrotverwekkende schimmelbestrijding' gepubliceerd. Deze regeling
is in werking met ingang van 1 oktober 1999 en heeft
grote gevolgen voor de uitvoering van dierplaagbestrijding in ons land. De regeling houdt in dat eenieder die
bedrijfs- of beroepsmatig gebruik maakt van toegelaten
bestrijdingsmiddelen, voortaan in het bezit moet zijn
van een vakbekwaamheidsdiploma, uitgegeven door
het Exameninstituut Volksgezondheid en Milieu
(EVM).
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Voor de uitvoering van de regeling is in opdracht van
het ministerie van V.R.O. M. een nieuw instituut opgericht: de stichting Exameninstituut Volksgezondheid en
Milieu. Het instituut is geheel onafhankelijk en ongebonden aan belanghebbende partijen en opleidingsinstituten en heeft een deskundigenbestuur met een
jurist, een onderwijskundige en een financieel deskundige. De belangengroeperingen voor het exameninstituut zijn wel vertegenwoordigd in een raad van advies,
zonder stemrecht.
De naam van het nieuwe
instituut komt niet zomaar uit de lucht vallen.
De heer H.B. Scharp, directeur van het EVM, kiest
bewust voor een naam die
een bredere maatschappelijke markt dekt. Zoals de
invoering van het verplichte diploma bij het
gebruik van bestrijdingsmiddelen zullen er naar
verwachting meerdere besluiten worden genomen op
het gebied van de volksgezondheid en het milieu. Het
EVM biedt de overheden daarmee een draagvlak om in
de toekomst ook certificeringen op andere vlakken te
gaan uitvoeren.

AFNEMEN EXA MENS
Examens worden afgenomen bij kandidaten die een
opleiding hebben gevolgd of die door zelfstudie de
materie eigen hebben gemaakt. Het theorie-examen is
in "multiple-choice"-vorm en het praktijkexamen bevat
een mondelinge toets en een beoordeling van praktische uitvoering bij gesimuleerde probleemsituaties.

VERLENGING VAKBEKWAAMHEIDSDIPLOMA: PUNTENSYSTEEM
Het vakbekwaamheidsdiploma is vijf jaar geldig. Om
het diploma na de termijn van vijf jaar zijn geldigheid
te laten behouden, moet men gedurende de vijf jaar
van de geldigheid het nascholingstraject volgen. In het
nascholingstraject zal worden gewerkt met een punten-

- Seminars en workshops: Door het volgen van lezingen en workshops bij het EVM wordt de kennis opgefrist en worden nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied gepresenteerd. Er is ruimte voor onderlinge discussie en er kan voorlichtingsmateriaal worden aangeschaft. Deze seminars zijn vergelijkbaar met de contactdagen die door afdeling Bestrijding van
Dierplagen, de voorloper van het KAD Wageningen,
werden georganiseerd. Doelstelling van de seminars
en workshop is informatie-overdracht.

ACTIVITEITEN BIJ ANDERE INSTANTIES
SVO Wageningen is één van de initiatiefnemers die
modulen gaan ontwikkelen die in aanmerking kunnen
komen voor puntentoekenning door het EVM.
Doelstelling van SVO Wageningen is de verbreding van
de kennis. Niet elke cursus komt in aanmerking voor
puntentoekenning en niet elke cursus telt even zwaar.
Zulks ter beoordeling van het EVM. ■

WERKZAAMHEDEN VAN HET
EXAMENINSTITUUT
Het EVM heeft momenteel de volgende taken in zijn
pakket:
1. Afnemen van theorie-examens "Bestrijdingstechnicus
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dierplagen en houtrotverwekkende schimmels".
2. Afnemen van praktijkexamens ten behoeve van verkrijging van het vakbekwaamheidsdiploma "Bestrijdingstechnicus dierplagen en houtrotverwekkende
schimmels".
3. Certificeren ten behoeve van verlenging van het in
bezit zijnde vakbekwaamheidsdiploma, door middel
van het aanbieden van verschillende nascholingsmethoden.
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