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Praktijkexamens aan de ••
•
nieuwe (oude) Vadaring ••
•
120 te Wageningen •
•
Na de herstart van de nascholingsprogramma's H en K zijn op •
9 december 2003 ook de praktijkexamens hervat. Op bekend •
•
terrein: aan de Vadaring 120. Of het aan de nieuwe locatie ligt of
•
aan de kandidaat is niet meer duidelijk, maar de eerste kandidaat •
wordt afgewezen. Gelukkig scoren de overige kandidaten (85%) •
•
over het algemeen voldoende. Een van de examinatoren vertelt.
•

10 m' moet vaak worden bijgesteld. In
veel gevallen, vooral in kleine en volle
rui mten, ligt dit aantal meestal flink
hoger. Mijn advies: staar je niet blind
op die 10 m', maar volg de praktische
benadering. Het woord chocolade valt
ook nog regelmatig, maar honden en
katten die per ongeluk een anticoagulant binnen hebben gekregen, moeten
niet naar de chocoladeboer, maar naar
de dierenarts. Nergens in de lesboeken
wordt chocolade genoemd, dus ook als
cacao vitamine K bevat, dan is het niet
van toepassing om dit te noemen als
oorzaak voor het niet welslagen van
een bestrijding in bijvoorbeeld een
supermarkt of cacaoloods .

Dit zijn de eindtermen voor het examen:
WAT MOET JE WETEN/KUNNEN
OM TE SLAGEN?
'De nieuwe praktijkexamenruimten zitten
vol onverwachte elementen en vormen een
goede doorsnee van wat je in de praktijk
kunt tegenkomen: een compleet ingerichte
winkel, een woon-/slaapkamer, een keuken
en een opslagplaats. Zoals bekend, moet je
geslaagd zijn voor het theorie-examen,
voordat je aan het praktijkexamen mag
deelnemen. De theorie in de praktijk toepassen, blijkt toch voor sommigen een lastig obstakel. Wat moet je weten/kunnen om
te slagen? Zie hiernaast voor de eindtermen.

VEEL VOORKOMENDE
'MISSERS'
Bij de ratten- en muizenbestrijding levert
een aantal punten nog wel eens problemen
op. Kandidaten hebben veelal moeite met
het onderscheid tussen uitwerpselen van
huismuizen, zwarte ratten of bruine ratten.
Ook het gegeven van l lokaaspunt per

1. De meest relevante plaagdiersoorten herkennen en benoemen en
kennis hebben van de leefwijze en kenmerken.

2 . Het etiket van een bestrijdingsmiddel kunnen lezen en interprete·
ren .

3. Voldoende kennis hebben van apparatuur en hulpmiddelen en
daarmee op de juiste wijze een optimale bestrijding uit kunnen
voeren.
4. Pèr dierplaag of houtrotverwekkende schimmel de belangrijkste
bestrijdingsmethode kennen en voldoende kennis hebben van
weringsmaatregelen, effecten m .b.t. het milieu en het berekenen
en klaarmaken van de bestrijdingsmiddelen.
5. Risico's beoordelen m.b.t. het milieu, de veiligheid en de gezondheid bij de toepassing van specifieke bestrijdingsmiddelen en
bestrijdingsmethoden.
6 . Omgaan met de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen.
7. Een bestrijding van knaagdieren of insecten kunnen uitvoeren, in
en om gebouwen.
8 . Blijk geven voldoende kennis van de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van de bestrijding van dierplagen en houtrot·
verwekkende schimmels.
9. Voorlichting kunnen geven over bestrijdingen, waarbij de kandidaat voldoende vaardigheid en kenn is bezit op het vlak van de
communicatie.
10. Voldoende inzicht hebben in de projectmatige aanpak van grootschalige bestrijdingen.
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MOLLENBESTRIJDING
"

· Luxan Mollentabletten (aluminiumfosfide)

N

• effectief middel ter bestrijding van mollen en woelratten
• reststoffen zijn onschadelijk voor het milieu
• uitsluitend voor een bevoegd deskundige
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Luxan Rodentex Leggeweer
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Lu¼cin

Perfect erop Protexion

• speciaal ontwikkeld voor de kokertjes en tabletten van Luxan
• nauwkeurige en stofvrije dosering

Luxan Rodentex voelstaaf en opbergkoker
Luxan B.V., Postbus 9
6660 AA Elst (Gld.)
Telefoon (0481) 36081 1

GA NIET GEHAAST TE WERK
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Bij de insectenbestrijding zijn de toneelspelers
duidelijk in het voordeel, omdat voor dit
onderdeel nogal wat improvisatie is vereist. Het
interpreteren van een etiket zorgt regelmatig
voor problemen. Ook het aanmaken van de
spuitvloeistof levert sommige kandidaten de
nodige hoofdbrekens op en soms zelfs een verkeerde mengverhouding. Het is zaak om tijdens
praktijklessen hier ruim aandacht aan te besteden! Examenkandidaten die door de zenuwen
het hoofdrekenen te lastig vinden, kunnen
gewoon gebruikmaken van papier en potlood.
Daarnaast valt het me op dat bij een naden- en
kierenbehandeling vaak niet alle naden en kieren worden behandeld; bij een oppervlaktebehandeling worden soms zelfs delen overgeslagen en wordt in het algemeen te onnauwkeurig
gewerkt. Hou in je achterhoofd: bij het praktijkexamen gaat het vooral om d e nauwkeurigheid,
en niet direct om de snelheid.

NIET GESLAAGD,
NOOIT ZONDER REDEN
Kandidaten zakken nagenoeg nooit voor
1 onderdeel. Het is vaak een optelsom van zwakke punten waarbij de weegschaal doorslaat naar
de min. In veel gevallen kan de kandidaat worden overtuigd van het gelijk van de examinatoren, maar soms is een afkoelperiode nodig om
het eigen ongelijk in te zien. Een extra praktijklesdag wil ook nog wel helpen om alsnog het
benodigde papiertje te behalen, omdat dan nog
eens de puntjes op dei worden gezet.' PCG.

Het KAD-EVM wenst a lle deelnemers aan de
BT-cursus (Bestrijdingstechnicus) veel succes
bij de voorbereiding op het theorie- en vervolgens op het praktij kexamen. U bent welkom op de nieuwe (oude) locatie aan de
Vadaring 120 te Wageningen .

P.S.
Examenkandidaten: bestudeer ruim van te
voren de PRAKTIJKTlPS en diverse etiketten van
bestrijdingsmiddelen. Pak voor h et praktijkexamen nog eens een Gloria in de hand en maak
een oefenrondje. Datzelfde geldt voor de persoonlijke beschermingsmiddelen. Pas de overall. Zet het masker op. Trek de banden strak en
controleer de zaklantaarn.
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