Stichting Vakopleiding Ongedierbestrijding
Sedert de start van de S.V.O.-opleiding ongediertebestrijding in 1978 waren er 473
deelnemers aan de cursussen en werden 229 A- en 184 8-diploma's uitgereikt. Voor het
cursusjaar 1984-1985 zijn 60 A- en 30 8-cursisten geplaatst.
In het kader van de Opleiding Ongediertebestrijding verzorgt de S. V.O. cursussen voor het
behalen van:
VAKBEKWAAMHEIDSDIPLOMA A / 8
De opleiding omvat ondermeer:
- Wetten en verordeningen.
- Algemene inleiding tot de biologie van geleedpotigen en knaagdieren.
- Algemene inleiding tot bestrijding van geleedpotigen en knaagdieren.
- Algemene inleiding tot de bestrijdingsmiddelen.
- Bestrijding van ongedierte; behandeling per diersoort.
- Arbeidsveiligheid en arbeidshygiëne.
- Techniek. apparatuur en overige hulpmiddelen.
- Gesprekstechniek, instructie, planning en administratie.
- Bouwkundige aspecten (alleen 8-cursus).
A-cursus:
- voor functionarissen die (ondermeer) belast zijn met uitvoering van ongediertebestrijdingstaken, alsook het geven van adviezen omtrent wering en bestrijding van
ongedierte.
- opleidingsniveau lager beroepsonderwijs.
- 13 cursusdagen en I examendag in de periode september-mei in Ede nabij N .S.-station
Ede-Wageningen.
- tarief f950.- inclusief syllabus, handboek en examengeld.
8-cursus:
- voor leidinggevende functionarissen (ondermeer) betreffende de uitvoering en advisering omtrent wering en bestrijding van ongedierte.
- opleidingsniveau middelbaar beroepsonderwijs.
- 18 cursusdagen en I examendag in de periode september-mei in Ede nabij N.S.-station
Ede-Wageningen.
- tarief f 1.200,- inclusief syllabi, handboek en examengeld.
Inschrijving: aanmeldingsformulieren verkrijgbaar bij Secretariaat S. V.O., p / a Ceramstraat 6, 5013 BB Tilburg, tel. 013-360000.

Vervolg cyclus contactdagen
1984-1985
Voorjaar 1985
In het komende voorjaar wordt de tweejaarlijkse cyclus van contactdagen voor ongediertebestrijders vervolgd. De bijeenkomsten zullen worden gehouden van eind januari
t / m maart.
Een schriftelijke uitnodiging met nadere gegevens wordt te gelegener tijd verzonden aan
gemeentelijke en regionale ongediertebestrijders, die in de betreffende provincies hun
woonplaats hebben. De hoofden van diensten en afdelingen waaronder de bestrijding van
ongedierte ressorteert ontvangen de uitnodiging op hun werkadres. Ook anderen, die
beroepshalve zijn betrokken bij de ongediertebestrijding, kunnen desgewenst aan de
bijeenkomsten deelnemen. Behalve voor reis-en verblijfkosten van de deelnemers zijn geen
verdere kosten verbonden aan deelname.
Indien men vanuit een andere provincie een contactdag wil bijwonen, is men ook van harte
welkom. Het moet geen beletsel vormen die contactdag bij te wonen, die haar of hem het
beste uitkomt. Dit geldt ook voor ambtenaren, die vorig jaar een uitnodiging hebben
ontvangen, doch toen waren verhinderd.

Kader en bestrijders
De onderwerpen die zullen worden behandeld gaan onder meer over praktische
aangelegenheden, die de uitvoering van de ongediertebestrijding betreffen, doch ook over
aangelegenheden waarvoor beleidsbeslissingen nodig zijn. welke door het midden- en
topkader dienen te worden genomen. Daarom wordt de uitnodiging om aan een
contactdag deel te nemen gericht aan "leidinggevenden", zowel als "uitvoerders" van de
betrokken afdelingen of diensten.
De onderwerpen die aan de orde komen, waarbij vooral de nieuwe ontwikkelingen worden
belicht zijn de volgende:

Organisatie
Knaagdieren

registratie, advisering, bestrijding.
resistentie bij huismuizen, organisatie van de bestrijdingsactie;
- aspecten bestrijding bruine en zwarte ratten.
lnsekten
kakkerlakken;
- faraomieren "onder controle";
- enkele andere veel voorkomende insekten.
Bestrijdingsmiddelen: welke, wanneer wel/ niet toepassen.
Opleiding
vakopleiding voor bestrijder en kaderfunctie.
Praktijk
discussie n.a.v. praktijksituaties.
Wetgeving
wetgeving en rechtspraak m.b.t. ongediertebestrijding.
De bijeenkomsten zijn gepland van 10.00 tot 16.00 uur.
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