SVO vernieuwt lesprogramma
bestrijdingstechnicus
In september is de eerste vernieuwde SVO-beroepsopleiding gestart voor 'bestrijdingstechnicus dierplagen en houtrotverwekkende schimnzels'. Het is voor de
Stichting Vakopleiding Ongediertebestrijding uit Wageningen tevens de start van
een compleefvernieuwd cursusprogramma. Aanpassing was nodig als gevolg van
de wettelijke eisen die sinds 1 oktober 1999 aangescherpt zijn.
W'AT IS VEREIST
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In Nederland is wettelijk geregeld dat iedereen die
bedrijfs- of beroepsmatig gebruikmaakt van toegelaten bestrijdingsmiddelen in het bezit dient te zijn
van een vakbekwaamheidsdiploma, uitgegeven door
het Exameninstituut Volksgezondheid en Milieu
(EVM).
De wetgever heeft ook richtlijnen gegeven voor de
inhoud en het niveau van het examen. Deze richtlijnen zijn verwoord in de zogenaamde eindtermen.
De eindtermen houden in dat van een gediplomeerd bestrijdingstechnicus wordt verwacht dat hij
(of zij) de meest relevante plaagdieren kan herken-
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nen en benoemen, een etiket van een bestrijdingsmiddel zoals bovenstaand kan interpreteren, een
bestrijding optimaal kan uitvoeren, weringsmaatregelen kan adviseren en de risico's voor de veiligheid
en volksgezondheid kan beoordelen.

OPLEIDING NIET VERPLICHT,
WEL NODIG
Voor het examen kan iedereen zich bij het EVM
inschrijven. Het volgen van de SVO-opleiding ter
voorbereiding op het examen wordt dringend aangeraden, maar is formeel gesproken niet verplicht.
Piet Groebe, cursuscoördinator licht het een en
ander toe. "De nieuwe opleiding lijkt in weinig op
het oude lesprogramma. Het accent is nadrukkelijk
komen te liggen op de eindtermen. Tijdens de oplei-

ding komen niet alleen de bestrijding en de bestrijdingsmiddelen aan bod. Ook wordt ruim aandacht
besteed aan weringsmaatregelen, arbeidsomstandigheden en veiligheid, aan voorlichting, klant- en
oplossingsgericht werken en aan wet- en regelgeving. Ook hebben we de herziening van de opleiding aangegrepen om het lesprogramma te actualiseren en nog beter af te stemmen op de dagelijkse
praktijk van de ongediertebestrijder."

UITBREIDING MOGELIJK
De opleidjng tot bestrijdingstechnicus is te beschouwen als een goede allround basis. Applicatiecursussen voor verdieping en/of specialisatie zijn in
ontwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan dierplagen die
te maken hebben met beschermde diersoorten
(vleermuizen, steenmarters). Ook de kopstudie tot
bestrijdingsdeskundige, bestemd voor leidinggevenden, is nog in ontwikkeling.
ALL-IN PAKKET
De opleiding tot bestrijdingstechnicus duurt 10 dagen
(1 dag per 2 weken). Van die
cursusdagen zijn 3 dagen
bestemd voor inzicht en
training van vaardigheden
in de praktijk. Het is ook
mogelijk om -los van de
opleiding- de praktijklessen
te volgen ter opfrissing of
ter voorbereiding op het
EVM-praktijkexamen.

Cursisten die het nieuwe programma in september
2000 zijn gestart, zijn in januari 2001 gereed om aan
het examen deel te nemen. De totale opleiding kost
f 3.250 excl. BTW, inclusief het SVO-lesboek en het
SVO-Handboek. De "oude" syllabi functioneren als
naslagwerk en bevatten handige determinatietabellen. Het Handboek biedt een compleet overzicht
van de belangrijkste plaagdieren in Nederland:
knaagdieren en overige zoogdieren, vogels, kruipende en vliegende insecten, spinachtigen en mijten,
wespen, voorraad- en materiaalaantasters.
Examen doen bij het EVM valt uiteen in
twee delen: het theorie-examen en het praktijkexamen. U mag pas deelnemen aan hef
praktijkexamen indien u voor het theorieexamen geslaagd bent.
WAAR?
Nieuw is ook dat de SVO opleidingen verzorgt
buiten Wageningen. In oktober start de opleiding bestrijdingstechnicus in Heerenveen. Bij
voldoende belangstelling vanuit een bepaalde
regio, zullen de lessen ook in andere plaatsen
in Nederland worden gegeven.

Ik heb vroeger de SVO-opleiding bestrijdingstechnicus gevolgd.
Wat doe ik met de oude syllabi?
De oude syllabi A en B zijn voor de nieuwe cursus samengevoegd tot één geheel. De inhoud ervan is
geactualiseerd, uitgebreid en praktischer van opzet. Wij adviseren u om deze geheel vernieuwde versie
te bestellen bij het KAD.

Wat doe ik met mijn oude handboek?
Wij raden u aan om het Handboek te vervangen door het nieuwe, aangezien dit uitgebreider is opgezet. U kunt dit bestellen bij Ineke Brossen. (zie 6.) Het Handboek kost /175 incl. btw. Ook het SVO-lesboek is los te bestellen. (Prijs op aanvraag)

Moet ik een speciale vooropleiding hebben?
Nee, meer dan een LBO-diploma is niet vereist.

Hoeveel tijd kost de opleiding?
Naast de 10 cursusdagen (van 9.30 - 16.30 uur) moet u rekenen op zo'n 4 uur voorbereidingstijd per
week voor het bestuderen van de lesstof en het beantwoorden van vragen. Daar komt de examenvoorbereiding nog bij.

Ik heb veel ervaring. Kan ik zonder opleiding examen doen?
Ja, in theorie kunt u zonder opleiding examen doen bij het EVM. De ervaring
leert echter dat het examen als bijzonder pittig wordt ervaren. Het SVO heeft
in de opleiding een proef theorie-examen opgenomen.

Ik heb na het lezen van dit artikel nog vragen.
Bij wie kan ik terecht?
Ineke Brossen is degene die sinds jaar en dag met de SVO verbonden is. Zij
weet alles over lesroosters, cursusboeken, inschrijvingsmogelijkheden en
eventuele herhalingsdagen die men op verzoek kan volgen. Zij is bereikbaar
via (0317) 42 40 50.
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