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Antwoord: Een A- of B-diploma krijgt
volgens de gewijzigde Bestrijdingsmiddelenwet van 1 oktober 1999 automatisch de verloopdatum 1 juli 2004,
ongeacht de verloopdatum op uw pasje.
Deze datum mag u hanteren.
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1. Ik heb mijn A-diploma gebaald
in 1987. Ik heb in 1995 nascholing gedaan en een pasje ontvangen. Op dit pasje staat als verloopdatum 1-6-2000, Welke
datum moet ik aanhouden voor
mijn verlenging?
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WAT STAAT ER OP HET PROGRAMMA?

Gediplomeerden dienen vier nascholingsdagen te volgen
voordat hun diploma verloopt. Pèr dag komt een ander
onderwerp aan bod. Het komende najaar wordt tot en
1
met 13 oktober het onderwerp 'knaagdieren' (programma A) behandeld, de tweede helft van het najaar komen
de 'kruipende insecten' aan bod. Aan bod komen: recen, te ontwikkelingen op het gebied van de bestrijding, hoe
ga je om met resistentie en wat zijn de alternatieven. Aan
de hand van cases worden in subgroepen bestrijdingsplannen: pge:eld.
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Men ontvangt dan een vakbekwaamheidsdiploma in de vorm
van een pasje. Voor bestrijdingsdeskundigen wordt op het
, pasje automatisch de term 'Bestrijdingstechnicus' vervangen
• door 'Bestrijdingsdeskundige'. Het is dit
vAJ<•••wAAMHEIDSOIPLOMA

pasje dat in de wettelijke regelgeving de
ontheffing geeft om lid 2-middelen te
' mogen toepassen, niet het certificaat van
het theorie- of praktijkexame n.
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2. Ik heb een brief van het EVM
ontvangen waarin ik word uitgenodigd mij op te geven voor één
of twee nascholingsdagen. Mijn
collega heeft tegelijk examen
gedaan bij de SVO, maar beeft
deze brief niet ontvangen. Hoe
kan dat?
Antwoord: Iedereen die zich heeft aangemeld bij het EVM of examen heeft
gedaan bij het EVM, staat in het register
ingeschreven. Ingeschreven en ontvangen automatisch een oproep voor
nascholing. Als uw collega geen oproep
heeft ontvangen, kunnen daar verschillende oorzaken voor zijn: hij heeft zich
niet aangemeld of zi jn adreswijziging is
niet doorgegeven. Een derde mogelijkheid is dat hij in 2000 is geslaagd. Deze
groep is voor dit najaar niet uitgenodigd
om de personen die voor l januari 2003
dienen te verlengen, voorrang te kunnen
geven.
3. Kan ik zakken voor mijn nascbolingsdag?
Antwoord: Indien u gemotiveerd en geïnteresseerd deelneemt aan de nascholing
en duidelijk bereid bent uw kennis op te
frissen en nieuwe ken nis op te doen,
slaagt u voor de nascholingsdag.
U zult hierop tijdens de nascholingsdag
door de EVM-nascholingsmedewerkers
worden beoordeeld.
4. Wat kost het om examen te
doen?
Antwoord: Voor het theorie-examen het
praktijkexamen en het pasje wordt door
het EVM in totaal f 2.150 (excl. BTW) in
rekening gebracht. Dit staat los van de
opleidin g Bestrijdingstechnicus die bij
het SVO in Wageningen gevolgd kan
worden ter voorbereiding op het examen.

