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MET STIP OP EEN!
In haar bijna 10-jarig bestaan heeft het
EVM heel wat examenkandidaten voorbij
zien komen. Goede, goedbedoelende,
eigenwijze, zelfverzekerde, snel Ie, trage
en ga zo maar door. Om u gerust te stel len : doorgaans gaat het om gemotiveerde
vakmensen die van wanten weten afge-

Tom Oosterwaal

wisseld met zo nu en dan een mindere
vakbroeder. Tot de eerste categorie behoort
zonder meer de heer Tom Oosterwaal. Eind
vorig jaar haalde hij zijn theorie-examen
Bestrijdingstechnicus dierplagen en houtrotverwekkende schimmels met maar liefst
vijf tienen . Daarmee voert hij de ranglijst

aan van meest succesvolle kandidaten ooit.
Het EVM is benieuwd wie hem van deze
eervol Ie plaats gaat stoten .

Tom Oosterwaal is met glans geslaagd .
Van harte gefeliciteerd Tom! #

RIWA INFODAGEN 2008
Op 19 en 20 maart hebben de RIWA
1nfodagen 2008 plaatsgevonden. Velen van
u hebben één van deze dagen bezocht en
een groot aantal onder u hebben deze dag
afgesloten met een toets om hiermee 12,5
nascholingspunten te ontvangen .
Reeds enige jaren worden de eisen voor
toekenning van nascholingspunten aangescherpt, in eerste instantie door invoering

van toetsen na afloop van een nascholingsdag waarbij als overgang de aantekeningen
mochten worden gebruikt. Dit jaar is de
professionalisering verder doorgevoerd wat
merkbaar was doordat de toets individueel
werd afgenomen zonder gebruikmaking van
enig naslagwerk. Deze professionalisering
heeft tot gevolg gehad dat een groot aantal
deelnemers de toets met onvoldoende

resultaat heeft afgesloten waardoor geen
nascholingspunten door deze personen zijn
behaald . Dit heeft de exameninstituten
doen besluiten deze RIWA Infodagen, de
wijze van nascholing en toetsing te eval ueren . Wij zullen u over de ontwikkeling van
deze evaluatie op de hoogte houden.
De examencommissie van het EVM #

ExaITlendata
Leerling Bestrijdingstechnicus,

maandag 7 april, vrijdag 9 mei , maandag 2 juni , dinsdag 1 juli

Theorie-examen Bestrijdingstechnicus,

donderdag 3 april, vrijdag 11 april, vrijdag 18 april , dinsdag 27 mei ,
maandag 9 juni , maandag 16 juni

Praktijkexamen Bestrijdingstechnicus,

22 , 23 , 24 en 25 april , 6 , 7 , 8, 9 , 20 , 21 , 22 en 23 mei , 24, 25 , 26 en 27 juni
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