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In de reguliere opleiding van Bestrijdingstechnicus wordt summier aandacht besteed aan hout aantasting door insecten en
schimmels. In en rond gebouwen wordt door opdrachtgevers echter vaak ook expertise op het gebied van houtaantasting
gevraagd. Hiervoor heeft het KAD de applicatiecursus 'Adviseur Houtbescherming' ontwikkeld.
De cursus geeft inzicht in het herkennen van hout soorten en de indeling in duurzaamheidsklassen. Er wordt veel aandacht
besteed aan het herkennen van schimmels en houtaantastende insecten en de wijze waarop deze aantasting kan worden
voorkomen en/of bestreden. Ervaren docenten leren u het inspecteren en de benodigde berekeningen en rapportages aan de
opdrachtgever duidelijk weer te geven.
In het praktijkgedeelte wordt aandacht besteed aan houten constructies aan de hand van een bezoek aan een monumentaal
pand . Hierdoor krijgt u een breed inzicht in bouw, aantasting en bescherming van hout.
01 1
iedereen die beroepsmatig te maken heeft met hout, met name personen die in het bezit zijn van het vakbekwaamheidsdiploma bestrijdingstechnicus, aannemers, makelaars, bouwbedrijven en verantwoordelijken voor restauratie van bijvoorbeeld
historische panden.
Door het EVM zijn aan deze cursus 50 nascholingspunten toegekend.
Cursusdata, prijs en verdere informatie:

Vogeloverlast wering en bestrijding
Vogels, in hun eigen omgeving kan men veel plezier aan ze beleven. Als ze te dicht bij de mens en hun (woon)omgeving
komen, kunnen er echter serieuze problemen ontstaan. Ook in de voedselverwerkende industrie kunnen vogels (mussen) een
ware plaag vormen.
Sommige vogels dragen ziekteverwekkende organismen bij zich en ook vanuit hun nesten kunnen allerlei parasieten gebouwen binnendringen. Ook geluidsoverlast, bevuiling en aantasting van monumenten en gebouwen worden door deze dieren
veroorzaakt.
Voor een goede kennis van vogels als 'plaagdieren' heeft het KAD de applicatiecursus 'Vogeloverlast wering en bestrijding'
ontwikkeld.
De cursus omvat de soortomschrijving van vogels in ons land die overlast kunnen veroorzaken zowel bij als in gebouwen.
Ondermeer wordt de splitsing gemaakt naar het soort overlast dat ze veroorzaken, zoals uitwerpselen, geluid, pikschade en
alarm veroorzaking. Ook slaap-, nestel- en baltsgedrag en voedselbehoefte komen uit gebreid aan bod.
Tevens worden (vanuit een diervriendelijk perspectief) alle mogelijkheden en onmogelijkheden doorgenomen om deze overlast
te voorkomen en te beheersen . Per methode wordt de noodzakelijke ont heffing vermeld die door de provincie of het ministerie
van LNV moet worden verstrekt.

Doelgroep: plaagdierbeheersers, gebouwbeheerders, (beleids)medewerkers van gemeenten, provincie of landelij ke overheid,
architecten etc.
Door het EVM zijn aan deze cursus 25 nascholingspunten toegekend.
Cursusdata, prijs en verdere informatie: www.kad.nl
Bij voldoende aanmeldingen kan de cursus ook in-company worden verzorgd.
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Plaagdieren? Ongedierte? Bij de meeste mensen lopen de rillingen over de rug al leen al bij het woord. Ratt en zo groot als
katten! Kakkerlakken krijg je alleen als je een vies huishouden hebt en je mag ze beslist niet doodtrappen! Enkele van de
opmerkingen die wij bij het KAD vaak horen.
Deze 1 daagse cursus is ontwikkeld om een breed publiek meer kennis te laten nemen van wat nu de plaagdieren zijn die in
en rond gebouwen kunnen voorkomen. Wat zijn hun uiterlijke kenmerken, sporen, schade en bovenal hoe kun je ze weren en
in het uiterste geval bestrijden.
Onderdeel van de cursus is het KAD handboek 'Plaagdieren in en rond gebouwen'.
Dit handboek wordt gebruikt door iedereen die zich professioneel bezighoudt met dierplaagbeheersing of die hier op een andere wijze direct of indirect bij betrokken is. Het is een overzichtelijk, A5-formaat, full color handboek, waarin vele diersoorten die in en rond gebouwen kunnen voorkomen , uitgebreid worden beschreven. I nformatie bestaande uit duidelijke foto's,
algemene kenmerken over uiterlijk, ontwikkeling, leefwijze, schade, nut en (indien nodig) bestrijding.

Doelgroe

Huismeesters, conciërges, politie en overige hulpdiensten, medewerkers van woningbouwverenigingen, technisch
personeel, makelaars, huiseigenaren, beheerders van gebouwen, schoonmaak-, technisch en logistiek personeel en overige
geïnteresseerden.

Cursusduur:
1 dag (incl. lunch)
Kost"n cursus:
€ 185,00
i<oste handboek € 125,00 excl. 6% BTW
Bij voldoende aanmeldingen kan de cursus ook in-company worden verzorgd.

NIEUW

Deze nieuwe cursus staa1 nug r11et op de site. Voor mformat1e maut u met Getm Otien: gotten@kad.nl.
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