•
•
• KAD opleidingen gaat digitaal!
•
• Het KAD gaat elektronisch studeren (e-learning) invoeren
• KAD opleidingen geeft een breed scala van opleidingen en nascholingen. Cursisten
•
• komen vanuit het hele land - en Vlaanderen - naar het centraal gelegen opleidingscentrum in Wageningen. Met de toenemende verkeersdrukte en daardoor (te) veel
reistijd heeft het KAD voor met name theoretische cursussen naar een oplossing gezocht. Daarom introduceert het KAD in 2009 digitale scholing, te beginnen met een
1-daagse opleiding tot Leerling Bestrijdingstechnicus. De gebruikelijke cursus in Wageningen blijft daarnaast nog bestaan voor mensen die hier de voorkeur aan geven.
Waarom digitaal?
Het KAD kiest voor deze aanpak omdat het modern, snel en
efficiënt is.
Het voordeel voor de cursist en de werkgever is enorm. Op
een zelf te kiezen locatie, thu is of op de zaak, kan de cursus
gedaan worden. Dit scheelt reist ijd, maar ook arbeidstij d en
gederfde inkomsten.

Opzet van de cursus
De cursus is zo opgezet, dat alle kennis over de bestrijd ing,
materialen, bioc iden, wetgeving voor dierplaagbeheersing,
zoals beschreven in de syllabus van de cursus Leerl ing Bestrijdingstechnicus, helder in een combinatie van tekst en beeld
gepresenteerd wordt. Gecombineerd met interactieve opdrachten en de mogelijkheden om zelf te toetsen, maakt dat deze
aanpak snel en effectief tot resultaat leidt.

Hoe werkt het?
Niet elke cursus is geschikt voor e-learn ing. Het KAD beperkt
zich dan ook alleen tot de kenn isintensieve onderdelen. Voora l
kennis kan uitstekend overgedragen worden via e-learning.
De cursist kan zich opgeven via www.kad.nl of de site van de
provider. Vervolgens worden via de internet applicatie van de

provider beschermde persoonlijke inloggegevens in de mailbox
van de cursist geplaatst.
Met deze gegevens kan, op elk moment van de dag (en nacht),
ingelogd worden en de cursus worden benaderd.
De een maal met voldoende resultaat behaalde proeftoetsen en
proefexamen zijn niet meer te benaderen .
De cursus bevat een aanta l lessen en een proefexamen .
Dit proefexamen is een test die gel ijkwaardig is aan het werkelijke examen.

Resultaat
Als de cursist de cursus geheel heeft doorgenomen en het
proefexamen met een voldoende heeft afgerond, is hij of zi j
klaar voor het EVM examen. Er kan nu een afspraak worden gemaakt om de starttoets bij het EVM in Wageningen te maken.
Frequent worden examens voor de starttoets op de agenda
gezet. Voor een afspraak kunt u contact opnemen via www.
evm-examen.nl.

Voor de aanvraag van de cursus kunt u contact opnemen met
www.kad.n l of via mai l gotten@kad.nl

APPLICATIECURSUSSEN VAN START
R !Ceptton1s(e p1aagd1e,bestr• 1dmgsbed11Jf/meldpunt plaagdieren b J gemeentt; (1 dag)
Een informatieve cursus die ervoor zorgt dat de receptioniste voldoende op de hoogte is om telefoontjes op het gebied van plaagdier
overlast af te handelen en/of door te spelen. Datum: medio februari, voor exacte data zie www.kad.nl

Flora- en faunawet ( 1 dag)
Om duidelijkheid te verschaffen in het gebruik van de wet en de toepassing ervan, heeft het KAD een cursus Flora- en faunawet ontwikkeld. Bedoeld voor mensen die zich bezighouden met beheer, inrichting en ontwikkeling van de ruimte. Dat um: vrijdag 3 april 2009.

Steenmarter (1 dag)
In deze cursus komen voorlichting over en beheer, wering en aanpak van overlast van steenmarters uitgebreid aan bod
(zie informatiebrochure op de site). Datum: vrijdag 17 april 2009

Adviseur houtbeschermmg (3 dagen)
De cursus geeft middels theorie en praktijk inzicht in houtsoorten, schimmels en houtaantastende insecten en de wijze waarop aantasting kan worden voorkomen. Datum: woensdag 25 maart (andere dagen zijn 1 en 8 april) 2009.

Vleermu1ze1 (3 dagen)
Deze cursus is samengesteld in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en geeft voorl ichting over beheer,
wering en aanpak van overlast (zie informatiebrochure op de site). Start: donderdag 4 juni (andere dagen zijn 11 en 18 juni) 2009.
DIERPLAGEN INFORMATIE 4-2008 p 23

