Nieuvve KAD opleiding voor adviseurs
Het Kenniscentrum Dierplagen (KAD) heeft een nieuwe opleiding ontwikkeld, gericht
op adviseurs en accountmanagers in dierplaagbeheersing/~bestrijding. De zesdaagse
opleiding wordt afgesloten met zowel een theoretisch als een praktijkexamen.
Wat houdt de opleiding in?
Als bestrijdingstechnicus beschikt u over

Wat kan men tijdens de opleiding
verwachten?

kennis betreffende de biologie van plaag-

Tijdens de op leid ing worden onder andere

ik te maken in de uitvoering en hoe

d ieren, het werken met bestrijdingsmid-

de volgende onderdelen behandeld:

ga ik hiermee om. Welke eisen stel len

delen en het verstrekken van adviseren ter

Regelgeving:
- Met welke wetten en regelgeving krijg

auditoren 7

wering of bestrijding van plaagdieren.

Klantgerichtheid:

Voordat u deze werkzaamheden echter

- Wie zijn mijn klanten en waar vind ik ze 7

kunt verrichten, is vaak al een belangrijk
traject doorlopen: namelijk de verkoop van

- Hoe benader ik of onderhoud ik mijn
klanten (commun icat ie)?

Het examen bestaat uit een theoretisch

uw diensten. Hoe verkoopt u uzelf, uw be-

- Hoe leer ik de behoefte van mijn klanten

deel over de lesstof en een prakti jkexamen.

- Wat is HACCP, AIB, IFS en dergelijke en
hoe ga ik hiermee om?

drijf, uw diensten of uw producten aan de

kennen en hoe pas ik mij n diensten zo

Na een inspectie moeten een offerte en

klant? Aan we lke eisen dient u te voldoen,

goed mogel ijk op die behoefte aan?

een presentatie worden gemaakt en 'aange-

hoe ziet uw offerte eruit? Allemaal factoren
waarmee u, of uw verkoper reken ing dient

- Hoe presenteer ik mezelf , mijn bedrijf of
mijn diensten of prod ucten?

te houden. Het KAD heeft al deze aspecten
in een ople iding gegoten.

- Hoe stel ik ee n offerte op , wat moet

Voor wie is de opleiding bedoeld?

Productinhoudelijk:

De opleiding wordt aanbevolen voor ieder-

- Hoe herken ik diersoorten en -sporen

boden'. Beide aspecten worden beoordeeld
op inhoud, presentatie en gesprekstechniek.

hierin staan en wat niet?
De opleiding start medio oktober 2007

een die zich bezighoudt met het adviseren,
het verkope n en onderhouden van relaties
waarb ij tijdens de ople id ing veelvuldig
gelegd wordt naar de plaagdierbeheer-

(determineren van insecten, uitwerpselen
en dergelijke)?
- Hoe inspecteer ik, hoe maak ik een inspectieverslag?

sing/-bestrijdi ng. Voor het volgen van deze

- Hoe voer ik een bestrijding uit?

ople iding is het niet noodzakelijk om in het

- Welke hulpmiddelen zijn beschikbaar,

bezit te zijn van het diploma 'Bestrijdings-

hoe werken deze en waarvoor worden ze

technicus', het is echter we l een pre. Enige

toegepast (vang- en afdoodmiddelen voor

inhoudelijke kennis op dit vakgebied is wel

knaagdieren, detectievallen voor insecten,

noodzakelijk.

elektrische vliegenlampen en dergel ijke)

en bestaat uit wekel ij ks 1 cursusdag. Het
examen volgt direct na de opleid ing.
Bent u geïnteresseerd in deze opleiding, of
wilt u zich aanmelden, neem dan contact
op met Johan van Roo ij, cursuscoörd inator
bij KAD-0pleidingen te Wageningen. Telefoonnummer (0317) 4 1 26 72. #
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