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DOCENT
IN BEELD

Het KAD beschikt over een inspirerend
docentencorps. Met ingang van dit nummer
stellen we een aantal vragen aan docenten
die ons en/of onze cursisten zijn opgevallen.
In dit nummer komt dr. ir. Bastiaan Meerburg
(Wageningen Universiteit & Research Center)
aan bod om iets over zijn werkzaamheden te
vertellen.
Welke cursus bij het KAD geef je?
Plaagdierbeheersing en gezondheidsrisico's.

Waarom ben je hier expert in?
Al een aantal jaar werk ik als wetenschappelijk onderzoeker
op het gebied van plaagdieren bij de Wageningen Universiteit.
Ik heb onder meer promotieonderzoek gedaan naar ratten en
muizen op de boerderij en de risico's van hun aanwezigheid
voor de voedselveiligheid. Daarnaast ben ik zelf ook erkend
bestrijdingstechnicus.

Heb je al eerder cursussen gegeven?
Nee, geen echte cursussen. We geven als wetenschappers
natuurlijk wel regelmatig presentaties op congressen, maar die
duren meestal maar zo'n 20 minuten en zijn nog wat
technischer van aard. Maar ook daar moet je een boodschap
overbrengen en dat is een overeenkomst.

Wat vind je het leukst/belangrijkst aan het overdragen van
kennis?
Ik probeer de cursisten altijd iets te leren dat zij in de dagelijkse praktijk kunnen gebruiken. En dan gaat het niet zozeer over
technische tips, want daarvan weten ze zelf vaak meer dan ik.
Je moet vooral denken aan een stuk achtergrondinformatie, die
zij ook weer aan hun klanten kunnen doorvertellen. Zo krijgt
die klant een betere indruk en weet hij/zij weer waarom hij/zij
een professioneel bestrijdingsbedrijf heeft ingeschakeld. Dit
komt het imago van de sector ten goede.

KAD docent Bastiaan Meerburg

Die auto heb ik uiteindelijk dus maar ingeruild bij de dealer.
Ben benieuwd wat de nieuwe potentiële koper ervan zei tijdens
de proefrit...hahaha!

Wat vind je het moeilijkst van het geven van een cursus?
Het moeilijkste is eigenlijk om iets wat ingewikkeld is toch op
een makkelijke manier uit te leggen. Ik probeer dit altijd te
doen aan de hand van plaatjes of filmpjes: want een beeld zegt
meer dan duizend woorden.

Zijn er cursussen die je mist bij het KAD en/of cursussen die
jij graag zou willen (helpen) ontwikkelen?
Ik denk dat het aantal cursussen voor ongediertebestrijders dat
door het KAD wordt georganiseerd, al heel divers is. Je zou ook
aan andere doelgroepen kunnen denken die geïnteresseerd in
onze onderwerpen zijn: de voedselproducerende industrie, de
horeca en bijvoorbeeld huisartsen en GGD's.

Hoe ziet jouw ideale cursus eruit?
Goed voorbereid en goed uitgeslapen beginnen met een
enthousiaste groep. Tussen de middag een lekkere lunch. Dat
vervolgens iedereen de toets haalt en daarna weer tevreden
naar huis gaan omdat ze veel geleerd hebben. Dan ben ik ook
tevreden.

Wanneer vind je dat een cursusdag geslaagd is?
Als de cursisten tevreden zijn na afloop en iedereen zijn toets
behaald heeft.

Wat vind je een ideale groepsgrootte bij het geven van een
cursus?

Kun je een grappig of interessant voorval uit je carrière
geven?

12-16 personen, uit ervaring blijkt dat de ideale groepsgrootte
is: dan is er veel interactie (vragen) en toch persoonlijk
contact. Als de groepen groter zijn, gaat het persoonlijke eraf
en dat is jammer.

Voor mijn onderzoek moest ik enkele jaren geleden dode
muizen en ratten van boerderijen in het hele land vervoeren
naar het laboratorium in Lelystad. Op een gegeven moment
begon mijn auto echt enorm te stinken naar dode knaagdieren ,
ondanks voorzorgsmaatregelen als plastic zakken, afgesloten
containers etc. Een lucht die je er niet meer uit kreeg.

Welke eigenschappen vind je belangrijk bij cursisten?
1nteresse in het vak en de leergierigheid om wat nieuws op
te steken. Gelukkig zijn er maar weinig cursisten die dit niet
hebben .
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