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PERSBERICHT
VAKOPLEIDING ONGEDIERTEBESTRIJDING BESTAAT 10 JAAR

Summary

Press release
Professional Pest Con trol Training exists
10 years.

Mr. Nij pels, the Minister of Environmental
Protection, will perform the opening of the
Training Centre of the Foundation tor
Professional Pest Control Training on
September 30th, 1987.
The objectives of the Foundation are to
improve and keep up the level of the
professional knowledge of persons in
charge of pest control operations and to

take care of training tor qualified pest
control technicians.
The pest control training started in
September 1978.
The registration of coursemembers is still
at a high level. Every five years ex-coursemembers of the pest control training are
invited tor a retraining program.

Reinigingsdirekteuren (N.V.R.D.) en de
Hoofdinspectie Milieuhygiëne van het
ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
(V.R.O.M.).
Het doel van de stichting is de beroepsmatige bestrijders van ongedierte in en
om woningen en bedrijfsgebouwen, een
gedegen vakkennis bij te brengen.

Op 5 september 1987 was het tien jaar
geleden dat de Stichting Vakopleiding
Ongediertebestrijding (S.V.O.) werd
opgericht.
Het initiatief daartoe werd destijds
genomen door de Nederlandse Vereniging van Ongediertebestrijdingsbedrijven
(N.V.O.), de Nederlandse Vereniging van

De S. V.O.-Opleiding ongediertebestrijding heeft een cursus voor bestrijdingstechnici (13 lesdagen) en een cursus voor leidinggevenden (18 lesdagen).
Het lesprogramma omvat ondermeer
wetskennis, biologie, communicatie, de
risico' s voor de gezondheid en het milieu
van chemische bestrijdingsmiddelen en
de juiste technieken van wering en bestrijding van dierplagen. Inmiddels zijn ruim
600 cursisten in het bezit gesteld van een
S.V.O.-diploma. Om de 5 jaar worden
oud-cursisten uitgenodigd voor een nascholingsprogramma. In het kader van de

S.V.O.-Opleiding gassingen wordt een
cursus gassingsleider en een cursus
persluchtmaskerdrager verzorgd.
De animo voor het volgen van de vakopleiding is zowel bij het bedrijfsleven als
bij overheidsdiensten nog steeds groot.
De S.V.O. gaat dan ook in september in
Wageningen een eigen trainingscentrum
betrekken. De cursisten kunnen daar
onder nagebootste omstandigheden leren
hoe zij veilig en doeltreffend schadelijke
insekten, ratten en muizen kunnen bestrijden. Centraal in de opleiding staan ook de
maatregelen die genomen kunnen worden om dierplagen te voorkomen. Goede
preventieve maatregelen kunnen een
belangrijke vermindering betekenen van
het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen.
Minister Nijpels van Milieubeheer zal op
30 september a.s. de opening van het
S.V. 0. -trainingscentrum verrichten.

Opening door het hoofd van de Afdeling
Bestrijding van Dierplagen van de Hoofdinspectie Milieuhygiëne ir. B. T. Bosman ter
gelegenheid van de officiële opening
van het S.V.0.-trainingscentrum op
30 september 1987
Summary

Minister Nijpels tekent onder toeziend oog het "gastenschilderij".
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Rat en Muis, 35 (3) 1987

-

Start of the official opening of the Training
Centre of the Foundation tor Professional
Pest Control Training on September 30th
1987 in Wageningen by ir. B.T. Bosman,
head of the Department of Pest Control of
the lnspectorate tor the Environment.
Rat en Mu is , 35 (3) 1987

Welcome to all in a new building, a
communal accommodation of the Department of Pest Control and the Foundation
tor Professional Pest Control Training.
A special word of welcome to our guests
and colleages trom Belgium and the
United Kingdom (representatives of
CEPA: the European Organization of Pest
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