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25 jaar SVO:
Binnenkort viert de SVO het 25-jarig bestaan.
Tijd voor een korte terugblik op wat in de afgelopen
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25 jaar veranderd is op het gebied van de dierplaag- •
bestrijding ... en wat niet.

•

HOE HET ALLEMAAL BEGON
Op 5 september 1977 wordt in Wageningen
een nieuwe stichting opgericht: de Stichting
Vakopleiding Ongediertebestrijding, kortweg:
SVO. Op dat moment zijn in ederland naar
schatting 1.200 personen dagelijks betrokken
bij de verdelging van 1-.naagclieren, mijten en
imecten. Een goede opleiding voor deze men-

DE MINISTER SPREEKT
Historische woorden in de openingstoespraak \'an de toenmalige
m inister van Volksgezonclheicl en M ilieuhygiëne, dr. L. Ginjaar:
'Steeds vaker stuit men in onze tijd op het optreden van hinderlijke en schadelijke diersoorten, waarvan de aanwezigheid
voor een belangrijk deel cloor de mens zelf werd en nog steeds
wordt veroorzaakt... \Vij hebben in de loop der eeuwen ons
eigen leefmilieu geschapen, waarin alles wat wij als schadelijk
voor onszelf of de samenleving zien, wordt bestreden en als
gevolg waarvan vele soorten levende wezens verdwijnen, ook
al staan zij om niet direct in cle weg. iet alleen schept ons
cu ltuurpatroon ideale omstancligheclen voor ongedierte, maar
het bevordert ook cle verspreiding ervan .... .' Uitspraken clie
anno 2002 aan actualiteit nog niets hebben ingeboet! Nog
een citaat uit zijn toespraak die wij cle lezer niet willen onthouden omdat deze zo veelzeggend is: 'Het voornaamste
struikelblok voor een adequate ongediertebestrijding wordt
thans gevormd door een verschil van mening over de vraag
'wie zal dat betalen?'. Helaas is de Wet Ongediertebestrijding,
waarvan Mini~ter Gin jaar destijds voornemens was om d ie te
gaan ontwerpen, er nooit gekomen.

sen ontbreekt; het
kennisniveau schommelt en loopt sterk
THEORIE EN PRAKTIJK
uiteen. De stichting SVO wordt opgericht om
het vak van de Neclerland~e plaagdierbestrijBij de oprichting van cle SVO zijn 3 partijen betrokken: de J\iVRD
der deskundig te ondersteunen door middel
(Nederlandse Vereniging van Reinigingsd irecteuren), de NVO
van gerichte opleidingen en uitvoerige docu(1 ederlandse Vereniging van Ongediertebestrijdingsbedrijven) en
mentatie. Precies een jaar later gaat de SVO
het Directoraat-Generaal van de Milieuhygiëne van het Ministerie
met 5 l cursisten (geloot uit 150
van Volksgezondheid en ~lilieuhygiëne.
aanmeldingen) van start met de
-...,-..r-~~~"V"-v'-r,.,v---..rv'-./'J
Er wordt in de Reehorst in kleine groepje~
eerste officiële vakopleiding Onlesgegeven, zo i~ er ruimte voor vragen en
gediertebestrijding. De opleiding
interactie. Oorspronkelij k wordt de leskent een A- en 8-gedeelte. 1
stof beperkt tot theorie die schriftelijk en
A voor de 'toepassers' en B voor
mondeling wordt geëxamineerd. l'\a de
de 'toezichthouders'. Nederland
verhuizing
naar de
Vadaring
in
is daarmee het eerste land in
Wageningen in 1987 wordt het ook
Europa dat met een officiële
mogelijk om praktijklessen te geven. Er
opleiding voor dierplaagbestrijworden verschillende lokalen i ngericht
ding van start gaat. De over koepeals huiskamer, bar en opslagrui mte.
lende Europese organisatie van
In L983 wordt het
(
Een kakkerlakbestrijding
dierplaagbestrijders,
de CEPA,
lespakket
uitgebreid
oefenen in een keuken.
volgt het initiatief clan ook nauwmet
de
cursus
O~ewel: hoe het qua
gelaatsbescherming wel,
gezet. De opleiding zou later
Gassingsleider, die
en hoe het niet moet
inhoudeli jk uitgroeien tot de
in korte ti jd uitlandelijke standaard van het
groeit t ot grote bekendheid. Eincl jaren
kennisniveau, wettelijk vereist voor
'90 wordt een begin gemaakt met een
elke clierplaagbestrijder die profesgrootschalige uitbreiding van themasioneel met bestrijdingsmiclclelen
tische cursussen.
aan de slag wil.
Vervolg op pagina 17 ►
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Vervolg van pagina 15

De opleiding 'Bestrijdingsdeskundige' maakt
plaats voor de cursus Middenkader. In samenspraak met Monumentenzorg ontstaat de specialistische cursus Houtbescherming. De nieuwe Flora- en faunawet speelt een grote rol bij
de totstandkoming van 2 cursussen voor
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SVO had en heeft geen commerciële banden noch banden met
handhavingsinstanties en kan dus volledig objectief optreden in
haar cursussen en trainingen. De leerkrachten zijn ervaren experts;
de leerstof is wetenschappelijk getoetst en bovendien vele malen
beproefd. Oog voor wat haalbaar is, dàt typeert alle cursussen van
de SVO, net als een dier- en milieuvriendelijke aanpak: waar mogelijk moet bestrijding voorkomen worden door wering.
Kennisoverdracht op het gebied van dierplagen kan niet zonder
kennis van milieu- en hygiëneaspecten, natuurbescherming en
maatschappij. Immers, een dierplaag doden is op zich geen
kunst. Een dierplaag blijvend voorkómen of onder controle houden is van een heel andere orde. Vandaar dat de SVO veel energie stopt in de kennisoverdracht van bouwkundige aspecten,
inzicht in een hui~houding of productieproces, in het ontwikkelen van een kritisch oog voor de opslag, logistiek, de afvalverwerking enz.

DE SVO IN DE TOEKOMST
Nooit eerder waren de eisen op het gebied van de arbeidsomstandigheden, de veiligheid, de hygiëne en de kwaliteit zo
scherp als nu. Internationaal staan de aandacht voor voedselveiligheid en borging van de kwaliteitszorg hoger op de agenda dan
ooit. Goede kennis over de belangrijke rol die dierplaagwering en
beschermde diersoorten: vleermuizen en
steenmarters. Meest recent is de cursus
Kenn ismaking, bedoeld om de eerste lijnsopvang bij gemeenten en clierplaagbestrijclingsbedrijven wat meer bagage mee te geven.
Daarnaast biedt de SVO de mogelijkheid voor
een cursus op maat, specifiek gericht op de
dierplaagproblematiek van een bedrijf of organisatie. (Bijvoorbeeld voor militairen die naar
het buitenland gezonden worden.) Docenten
van het eerste uur hebben in de markt bekende namen gekregen. Wie kent niet Bart
Bosman, Bert Koevoet, Piet Groebe of Cees
Coertjens?

DE SVO ANNO 2002
De SVO is in 25 jaar uitgegroeid tot een gerenommeerd opleidingsinstituut waar iedereen
terech t kan die uit hoofde van zijn beroep of
functie, direct of indirect, te maken heeft met
de wering en bestrijding van dierplagen. De

-bestrijding in deze ontwikkelingen speelt,
is van groot belang. U vindt het bij de
SVO; vanaf de zomer niet langer in Wageningen maar voortaan in
Doorwerth. Belangstellenden kunnen het nieuwe pand op vrijdag
6 september bezichtigen en tegelijk collega's en medecursisten ontmoeten. Meer hierover leest u in de bijgevoegde uitnodigingsbrief
van deSVO.
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VRIJDAG
6 SEPTEMBER 2002
• Officiële opening van het
nieuwe pand
• Receptie en viering 25 -jarig
jubileum SVO
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Reserveer alvast in uw
agenda!
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