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DOCENT IN BEELD
Het KAD beschikt over een inspirerend docentencorps. Elk nummer stellen we een aantal
vragen aan een docent die ons en/of onze cursisten is opgevallen. In dit nummer komt Jan van
der Werf aan bod, die zowel bij de cursus BT als de cursus Adviseur Houtbescherming les geeft.
Wat vind je een ideale groepsgrootte bij het geven van een
cursus?
Aan de ene kant moeten er voldoende cu rsiste n zijn om
minimaal kostendekkend te kunnen draaien , anderzijds geeft
een te grote groep te weinig contact tussen cursist en docent.
De 'stille cursist' komt dan onvoldoende aan bod. De redelij ke
ba lan s za l zitten tussen de 10 en 15 cursiste n.

Welke eigenschappen vind je belangrijk bij cursisten?
Motivatie mag natuurl ijk niet ontbreken . Gezond ' boerenverstand ' is net zo noodzakelijk als het doorzettingsvermogen
om in een beperkt aantal weken de BT-cursus met succes
te doorlopen. Een goede partn er (thuis) kan hierin zeker een
positieve rol spe len.

Welke cursusonderdelen geef je?

Kun je een vervelend voorval uit je docentencarrière geven?

In de BT-cursus zijn kakkerl akken , pap ierv isjes en houtaantasters voor mij de hoofdond erwerpen. Daarnaast komen de
belangrijkste materiaal - en voorraadaantasters bij mij aan bod
en ook vliegen en muggen passeren de revue .
Samen met twe e andere co ll ega's geef ik de cursus Adviseur
Houtbescherming, waarin BT-gediplomeerden verder wegwijs
worden gemaakt in al les wat met hout en gebouwen te maken
kan hebben . Zeker geen droge theorie , maar echt op de prakt ijk gericht. Een bezoek aan een kerk (met houtaantast ing) is
de afs luiter van deze 3-daagse c ursu s. Een echte 'aanrader'
voor iedereen die zich met het bestr ij den van houtaantasters
bezig- houdt of gaat bezighouden.

Ik heb als docent een cursist eens aangesproken op zijn
passieve , negatieve houding in de les . Het bleek dat hij niets
met 'ongedierte' had en door zijn baas tegen zijn zin in naa r de
cu rsus was gestuurd . Hij wi ld e abso luut geen diploma hebben
om te voorkomen dat het hij het werk later ook nog eens zou
moeten uitvoeren .

Kun je een interessant voorval uit je carrière geven?
Het leukste vind ik mensen verbaasd te laten staan door ze
dingen te kunnen voorspellen , zoals bij een latrinevlieg of motmug in de hal. " Meneer, belt u straks de loodgieter maar, want
onder uw vloer za l een reparatie aan het riool moeten worden
uitgevoerd" .

Waarom ben je hier expert in?
Of ik hierin expert ben , laat ik graag aan de beoordeling van
anderen over. Na ruim 30 jaar als insectenbestrijder voor
mezelf gewerkt te hebben , kwam ei nd 1999 de 'dip lomaplicht' .
Bij de voorloper van het KAD (SVO) heb ik de nodige cursussen gevo lgd en dip loma's behaald . Daarn a ben ik gevraagd om
als docent mee te werken aan de verspreiding van kenn is over
ons mooie vak .

Wat vind je het moeilijkst van het geven van een cursus?

Heb je al eerder cursussen gegeven?

Zijn er cursussen bij het KAD die jij graag zou willen helpen
ontwikkelen?

Ja , en niet all een op het gebied van ongediertebestrij ding.
Bij een werkmaatschappij van Ahold ben ik verantwoorde lij k
geweest voor onder meer opleidingen . Magazijnpersoneel kreeg
(bij)sc holing in logistieke processen , orders verzamelen en een
op leiding heftru ckchau ffeur. Naast mijn werk voor het KAD
heb ik momenteel mijn eigen bedrijf in insectenbestrijding en
bo uwkundige keuringen .

Wat vind je het leukst/belangrijkst van het overdragen aan
kennis?
Het is fijn om na een cursusdag aan de cu rsisten te merken
dat ze ni et al leen flink wat kennis hebben opgedaan , maar dat
het op een plezierige manier is gedoceerd . Dat is uit de
eva lu atieformu li eren op t e maken.

Echte moeilijkheden met het lesgeven heb ik niet. Je geeft
all een de lessen waarvan je weet dat je daar vo ld oende kennis
van hebt. Maar ... soms zijn cursisten niet helemaal verstaanbaar vanwege hun dialect. De noordelijke dialecten kan ik
behoorlijk goed volgen , maar met dialecten uit het zu iden heb
ik soms moeite .

Een nieuwe cursus 'Oriëntatie plaagdieren in en ro nd gebouwen' sta at al in de ste igers. Het cursusboek is in hoofdlijnen
klaar en de Power Point presentaties zijn alleen nog aan een
laatste verfijning toe . De eerste c ursusdatum in 2010 staat
al in de planning . Aan de ontwikkeling van deze bas iscursus
heb ik act ief meegewerkt en ik za l ook als docent optreden . De
cu rsus is uitermate geschikt voor mensen di e soms zijde lings
met ons vak als ongediertebestrijders te maken hebben . Hi erb ij
valt te denken aan opzichters van woningbouwverenigingen,
beheerders van gebouwen , makelaars en opzichters bij renovati eprojecten . Deze c ursus is zo opgezet dat we redelijk sne l de
cursus per beroepsgroep kunnen aanpassen.
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