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Uitbreiding cursusaanbod

Dierplaagbeheersers verrichten hun werkzaamheden op uiteenlopende locaties. Van de kleinste snackbar tot de grootste food
business complexen en industriële omgevingen.
De werkzaamheden worden verricht in en rond gebouwen
waar -soms- ook veel mensen komen. Veil igheid voor uzelf en
uw omgeving is een essentieel onderdeel van de dagelijkse

praktijk. KAD Opleidingen is het opleidingsinstituut dat zich
volledig richt op vakbekwaam en veilig werken in het algemeen
en dierplaagbeheers1ng in het bijzonder.
Om tegemoet te komen aan de vraag naar diverse opleidingen
op het gebied van veiligheid en logistiek, biedt KAD Opleidingen vanaf heden de navolgende cursussen aan:

r------ --- ---

VEILIGHEIDSCURSUS MET NASCHOLINGSPUNTEN
VCA-Basis voor bestrijdingstechnici en VCA-VOL

VEILIGHEIDSCURSUSSEN ALGEMEEN
VCA- Basis en VCA-VOL
BHV (bedrijfshulpverlening)
EHBO Basis
AED (Automatische Ext erne Defibrillator)
Agressie- en conflicthantering

BHV (herhalingscursus)
EHBO (herhalingscursus)
AED (herhaling)

LOGISTIEKE CURSUSSEN
Hef- en/of reachtruck opleidingen
Hoogwerker opleidingen (kniktelescoop of schaar)
•
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Alle opleidingen zijn gecertificeerd en/of toetsingsverplicht.
Locaties: Wageningen, Venlo, Ittervoort of Stein (Limburg).
Voor alle cursussen is in-company op aanvraag mogelijk.
Opleidingen kunnen ook in de avond of op zaterdag worden gevolgd.

Waar van toepassing, worden de opleidingen conform de normen van het GORW
(Gids Opleidingen Risicovol Werk) voortkomend uit het VCA uitgevoerd.
Kijk voor meer informatie en kosten op www.kad.nl

N ascholi.~g_scursus wering

en bestr1Jding van zwarte
rat, bruine rat en huismuis
Vooral vanuit de agrarische sector in Limburg, Noord-Brabant,
Zeeland en Vlaanderen, ontvangt het KAD een toenemend
aantal meldingen van overlast door de zwarte rat. Tevens
ondervindt deze sector -met name het Oosten van het landproblemen met de bestrijding van bruine ratten en huismuizen.
Resistentie voor de huidige rodenticiden is in sommige delen
van het land al vastgesteld. Door een systematische, vakbekwame bestrijding en een goed bijgehouden registratie , kan
een bijdrage worden geleverd aan het terugdringen van deze
onwenselijke trend.
Agrarische bedrijven st aan steeds meer onder druk vanwege
besmettingsgevaar van onder meer dierziekten, zoals MKZ,
vogelgriep etc. In overleg met brancheorganisatie LLTB heeft
het KAD als kenniscentrum voor de (agrarische) ondernemers
een aantal bijeenkomsten georganiseerd waar deze problematiek wordt behandeld. De nadruk tijdens deze bijeenkomsten
ligt op de geïntegreerde, systematische en veilige bestrijding
van a. de zwarte rat en b. de bruine rat en huismuis. Belangp24 OIERPLAGEN INFORMATIE 2-2009

rijke onderwerpen zijn de wering van deze
diersoorten, het terugdringen van het gebruik van giftige biociden, juiste controleinterval en een goede registratie van de
handelingen. Veel agrariërs hanteren zelf
de bestrijding maar kunnen dankzij deze
cursus de vakbekwaamheid van een ingehuurd extern plaagdierbeheersbedrijf op
hun waarde schatten.
Licentiehouders krijgen na het bijwonen
van een bijeenkomst van Bureau
Erkenningen 1 punt bijgeschreven ter
verlenging van hun licentie.
Het EVM heeft aan deze nascholing
25 punten toegekend.

Kijk voor meer informatie en kosten op
www.kad.nl

