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Er is een nieuw opleidingscentrum voor
de professionele dierplaagbestrijder: Musea •
Opleidingen. Onder leiding van José van Uffelen •
•
biedt Musea een breed pakket aan van opleidin- •
gen o.a. op het gebied van dierplaagbestrijding, •
•
-preventie en -management .
•
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Onder het motto "Kennis delen is onze
kracht" wil Musea vorm geven aan de vraag
naar opleidingen die een betere afspiegeling
zijn van de praktijk. De docenten hebben veel
praktijkervaring en weten waarop zij de
nadruk moeten leggen, stuk voor stuk specialisten die bereid zijn hun kennis en ervaring
te delen en door te geven aan nieuwkomers.

GASMEETDESKUNDIGE
Musea
biedt onder meer de cursus
'Gasmeetdeskundige' aan. 'Er is steeds meer
vraag naar specialisten die containers kunnen
meten op de mogelijke aanwezigheid van
toxische gassen', aldus Van Uffelen. Deze gas-

(advertentie)

Vliegensvlug een opleiding volgen?
Bij

Musea is plaats voor iedereen om een opleiding of training te volgen.

Van de volledige opleiding Bestrijdingstechnicus tot ééndagstrainingen. Maatwerk bij u op locatie, regionaal met collega's
uit de branche of op onze vaste locaties in Wageningen en Rotterdam (Hoogvliet/Botlek).

Musea biedt theorie én praktijk mét docenten uit de praktijk. Bij Musea kunt u terecht voor:
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Kennis delen is onze kracht!

mingsapparatuur en is marktl eider op dit gebied in Nederland. Met
deze opleiding wordt de cursist opgeleid tot gediplomeerd gasmeetdeskundige. Zowel het theoretische als het praktische gedeelte van
de cursus (met proefopstellingen en cases) worden afgesloten met
een examen dat het KAD-EVM afneemt.
REGELGEVING

Verschillende Ministeries zijn bezig nieuwe regels te stellen voor
personen di e ladingen moeten bemeten en vrijgeven als zich
daarin geen gassen (m eer) bevinden. Het is echter nog niet
bekend wanneer deze regelgeving van kracht wordt.
Cursus Musea 'Gasmeetdeskundige': 13 en 14 mei theorie,
2 en 3 juni praktijk.

BESTRIJ DINGSTECHNICUS
Musea verzorgt de volledige opleiding tot bestrijdingstechnicus. De
opleiding bestaat ook hier uit een theoretisch en een praktisch
gedeelte. Het th eoriegedeelte wordt verzorgd op de thuisloca tie van
Musea in de Vadaring te Wageningen. Bij voldoende deelnam e zijn
lessen ook op andere locaties mogelijk. 'Het is immers veel klantvriendelijker om één docent te laten reizen, dan 10 tot 15 cursisten.
Om over de kosten maar niet te spreken', zegt Van Uffelen. In een
10-daagse opleiding bundelt Musea all e benodigde kennis voor de
dierplaagbestri jder van vandaag. Theorie: 8 dagen en praktijk:
2 dagen. De opleiding wordt afgesloten met het officiële staatsexamen bij het Kennis-, Advies- en Exam eninstituut Dierplagen (KADEVM) te Wageningen .
DATA

Instapcursus Musea 'leerling-bestri jdingstechnicus': 7 april 2004
Start van de volgende Musea-opleiding Bestrijdingstechnicus:
19 april 2004
sen gebru ikt de bestrijdingsbranche wereldwijd om te voorkomen dat ongewenste organism en via containertransporten verspreid
worden. Ondanks internationale regelgeving
blijkt het in de praktijk vaak niet duidelijk of,
en zo ja: welke containers gegast zijn . Bij het
openen van een container loop je daardoor
h et ri sico tegen onder andere een aa nzienlijke
concentratie methylbromide, fosforwaterstof
of sulfurylfluoride aan te 'lopen'. Musea ontwikkelt de opleiding in nauwe samenwerking
met het Dräger Opleidingscentrum . Dräger is
specialist in gasdetectie- en adem bescher-

MANAGEMENTOPLEIDINGEN
Nergens zijn zoveel verschi llende boeken over geschreven als over
managem ent. Het geven van leiding en het houden van overzicht
in een snel veranderende markt is dan ook niet eenvoudig. Welke
keuzes maak je en hoe maak je gebruik van creativiteit in je bedrijf?
Op welke wijze organiseer je je activiteiten en geef je vorm aa n een
verantwoord personeelsbeleid? Deze vragen en veel meer spelen
mee in de managementopleidingen van Musea. De managementop leidingen van Musea sluiten af met het Muscagame, een bedrijfssimulatie waarin het geleerde in een bedrijfsomgeving wordt getest.

NIEUW: OPLEIDING PEST
CONTROL MANAGEMENT
Musea ontwikkelt een volledige nieuwe
leergang die is afgeleid van de international e ontwikkelin gen op h et gebied
van Pest Control: Integrated Pest
Management. Deze opleiding start in
september 2004. Hierbij gaat h et om
een nieuwe bestrijdingsaanpak, waarbij
de nadruk ligt op controle, monitoring,
beheersing en preve ntie.

MEER INFORMATIE
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Voor meer informatie over h et op leidingsprogramma van Musea kunt u
contact opnemen met José van Uffelen,
tel efoon (0181) 213000, fax (0181) 21
49 32, mobiel (06) 28 40 21 24 of via email info@musca.nl.
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