Wat je moet weten voor je

diploma
(deel 3)

Vrager over examens, de geld gheid van uw pas?
Be• A,....1ta M nnen, adm1r,ist~atief medewerkster EVM

De eisen waaraan een examenkandidaat moet voldoen voor het verkrijgen van het diploma Bestrijdingstechnicus zijn vastgelegd in de 'Regeling Eindtermen diploma dierplaag- en houtrotverwekkende schimmelbestrijding'. Deze regeling omvat 10 eindtermen. Soms schiet de kennis tekort. Zoals op het gebied van eindterm nr. 2:
De voorsch riften en richtlijnen op het

zoeken te lang duurt, omdat de zenuwen,

etiket van een bestrijdingsmiddel lezen , de

de leesbril of zweetdruppels rustig zoeken

van te grote hoeveelheden van deze stof

beeldtaal interpreteren en systematische

in de weg staan, wijst soms een helpende

treden inwendige bloedingen op waaraan

zaken in naslagwerken opzoeken. Daarnaast beschikt de kandidaat over kennis

hand het gezochte aan.

omtrent het werkingsmechanisme van de
meest toegepaste toxicologische groepen.
Bestudering van het etiket tijdens het

tegen . Door het meerder malen opnemen

ze op den duur dood gaan. Een enkel ing
draait de werking nog we l eens om, zodat

Met een zucht van verlichting wordt dan

het dier doodgaat aan bloedstolling.

triomfantelijk de werkzame stof aangewezen alsof de zoeker het zelf heeft gevon-

Het toelatingsnummer vormt nog geen

den. Bij een knaagdierbestrijdingsmiddel

garantie dat het middel nog is toegelaten .

praktijkexamen vergt veel van de zenu-

(rodenticide) wordt dan ook nog naar de

Ook op reeds vervallen middelen staat een

wen van de kandidaat ... en het geduld

toxicologische groep gevraagd. Geluk-

vier- of vijfcijferig nummer dat eindigt op

van de examinator. Waar vinden we de

kig staat dit bij de werkzame stof en het

de N van ons land. De website van het CTB

toxicologische groep, de werkzame stof en

toelatingsnummer. Al le vijf de werkzame

(College voor de Toelating van Bestrijdings-

het toelatingsnummer. leder etiket levert

stoffen van deze groep knaagdierbestrij-

middelen) geeft hierover wel uitsluitsel,

weer een zoekplaatje op. Meestal denkt

dingsmid delen hebben dezelfde werking

maar daar heb je tijdens een praktijkexa-

de kandidaat dat het aan hem of haar ligt,

en behoren allemaal tot de groep van de

men niet veel aan, zodat de kandidaat er

maar ook ervaren etikettologen draaien de

anticoagulantia. De werking van deze groep

vanuit mag gaan dat het een toegelaten

verpakking regelmatig in alle windrichtin-

van middelen verloopt volgens hetzelfde

middel betreft.

gen om het gevraagde te vinden. Als het

principe. Ze gaan allemaal de bloedstolling

Alle examendata zomer/najaar 2007 op een rij:
Starttoets Leerling Bestrijdingstechnicus
5 juli,
2 en 28 augustus,
8 oktober,
8 november,
6 december

Praktijkexamen
1 en 2 augustus,
4 september,
1 oktober,
8 november,
11, 12, 13 en 14 december

Theorie-examen
3 en 12 juli,
7 augustus,
6 september,
15 oktober,
5 en 15 november,
10 en 20 december
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