CURSUS ADVISEUR HOUTBESCHERMING
De cursus Adviseur Houtbescherming is speciaal opgezet voor iedereen die vakmatig of uit persoonl ijke interesse te maken heeft met
hout. Denk aan bestrijdingstechnici, aannemers en zij die betrokken zijn bij de restauratie van (historische) panden . De cursus geeft
inzicht in het herkennen van de meest voorkomende houtsoorten en de indeling in duurzaamheidklassen. Veel aandacht gaat uit naar
het herkennen van sc himmel s en houtaantastende insecten en de wijze waarop aantasting kan worden voorkomen en/of bestreden .
Ervaren docenten leren u inspecties uit te voeren en de benodigde berekeningen en rapportages aan een opdrachtgever duidelijk weer te
geven. In het praktijkgedeelte wordt aa ndacht besteed aan houten constructies door het bezoeken van een aantal monumentale panden .
Hierdoor verkrijgt u inzicht in bouwconstructies, aantasting en bescherming van hout. Aan het eind van de praktijkd ag toetst het EVM uw
kennis door middel van een aantal vragen. Bij goed gevolg voldoet u aan de eindtermen zoals gesteld in de inleiding van de cursus en zal
door het EVM 50 nasc holingspunten worden toegekend. Tevens ontvangt u een certificaat.

Nascholing
Voorraadaantastende insecten en determinatie, 11 april , 21 mei (vol), 22 mei (vol), 13 juni, 16 juni (vol)
Bestrijdingsmiddelen- en technieken, 5 juni
Flora- en faunawet, 28 mei
Bijen, hommels, wespen, hoornaars, 23 mei (vol),20 juni
HACCP in relatie tot plaagdierpreventie, 16 mei
Steenmarter en andere marterachtigen, 6 juni
Plaagdieren op agrarische bedrijven, 17 juni
Inspectie, rapportage en verslaglegging, 30 mei
Bestrijding mollen, 15 apri 1
Steenmarters (voor beleidsmedewerkers), 4 juni
Flora- en faunawet (voor beleidsmedewerkers), 3 juni
Vleermuizen (voor beleidsmedewerkers): driedaagse cursus , start op 5 juni
Bestrijdingsdeskundige, vijfdaagse cursus, start op 18 september

Het vak leer je bij het KAD. Waar anders?
Actuele kennis van het vak dierplaagbeheersing doe je op bij het
enige onafhankelijke instituut in Nederland waar si ndsvele jaren
al le kennis over plaagdieren wordt vergaard en gebundeld:
het Kenniscentrum Dierplagen te Wageningen. Daar krijg je
informatie die eerlijk is, voorlichting die betrouwbaar is en daar
ontmoet je de echte ervaringsdeskundigen.

KAD-Opleidingen staat garant voo r veelzijdige, vaktechnische
opleidingen, gericht op de hedendaagse praktijk va n plaagdierbehee rsing. In het royaal uitgeruste KAD Tra iningscentrum
komt de theorie tot leven en krijgt de cursist alle ins en outs van
het vak én de benodigde vaardigheden onder de knie.

OPLEIDINGEN
Leerling bestrijdingstechnicus (starters)
Bestrijdingstechnicus (allround)

- Terugkomdagen
- Tussentijdse toetsin g
• EVM-erkend

CURSUSSEN
Bestrijdingsdeskundige (verd ieping)
Houtbescherming (special isatie)
Flora- en faunawet (toepassing)
Vleermuizen (Min. LNV)
Steenmarter (Mi n. LNV)
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NEEM CONTACT OP MET KAO-OPLEIDINGEN
Vadaring 81, 6702 EB Wagen ingen
Postbus 350, 6700 AJ Wageningen
Tel. (03 17) 41 26 72, Fax (0317) 41 45 95
www.kad.nl E-mail: info@kad.nl

