DAGBOEK VAN EEN STARTER {DEEL 3 SLOT)

Examen stress
Eindelijk is het dan zover, de laatste loodjes
naar volledige zelfstandigheid binnen de
sector! Heb de boeken nog een keer gelezen en
de aantekeningen er nog eens bij gepakt.
IK GA OP DE LUCHT AF
'Door de duidelijke uitleg van het KAD ben ik vrij zeker
van mijn zaak. De beeldende uitleg en de talrijke voorbeelden zorgen voor boeiende lessen en de informatie
blijft goed hangen . Na het zien van een pot tarwe met
daarin honderden levende graanklanders vergeet je deze
beestjes niet snel... en de geur evenmin! Een compliment aan het KAD en de verschillende gastdocenten is
zeker op zi jn plaats. Ik heb de cursus als zeer boeiend
ervaren .

OP DE VINGERS GEKEKEN
En nu op naar de examens. Met een gezonde spanning
eerst het theorie-exa men. Maar liefst 90 vragen: lijkt
veel, maar het vliegt voorbij. En dan het wachten op de
uitslag. Slechts één fout: een resultaat om tevreden mee
te zijn! Ook het praktijkexamen verloopt prima.
Gevoelsmatig is dit een 'normale' opdracht bij een
(nieuwsgierige) klant die steeds op je vingers staat te kijken. Ook hiervoor is het resultaat goed. Ik heb het vakbekwaamheidsdiploma op zak.
Ik moet zeggen toch wel een lekker gevoel om nu echt
zelfstandig te zijn. Ook mijn bedrijf draait nu geheel zelfstandig. Er komt veel werk op me af, vandaar dat ik hierbij mijn bijdrage aan deze rubriek beëindig. Bedankt
voor het lezen en waarschijnlijk tot ziens in het werkveld! '
Was getekend, Kelvin Oosterwaal

Naschrift van het KAD:
'Leuk om in deze rubriek iemand vanaf het prille begin te volgen: via het coachen tijdens zijn periode als Leerling
Bestrijdingstechnicus, tot en met de opleiding. Hier houdt het zeker niet op; er zal nog regelmatig contact zijn
aangezien Faunacontrol zich via een serviceovereenkomst bij het KAD heeft aangesloten. Zo kan hij onder meer advies
inwinnen wanneer dit nodig is. Kelvin, gefeliciteerd met je slagen, bedankt voor je bijdrage en veel succes met de
verdere opbouw va n je bedrijf in Wagenberg!
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Ten strijde tegen de houtworm

