WIJZIGINGSBLADEN S.V.O.-SYLLABI A EN B

1

STICHTING VAKOPLEIDING
ONGEDIERTEBESTRIJDING
De wijzigingsbladen 1993 voor de syllabi A en B van de S.V.O.-Opleiding ongediertebestrijding zijn verschenen.
.
Het is van groot belang dat de lesboeken, die ook als naslagwerk worden gebruikt,
up to date worden gehouden.
De kosten van de sets wijzigingsbladen, inclusief verzendkosten , zijn in 1993 voor de
A-syllabus f 22,20 en voor de B-syllabus f 29,20.
Indien u sets wijzigingsbladen wenst te ontvangen wordt u verzocht de verschuldigde
kosten over te maken naar postgironummer 3879667, t.n.v. Penningmeester S.V.O. te
Breda, door middel van een girokaart, waarop duidelijk aangegeven dient te worden:
a. hoeveel sets wijzigingsbladen A en/of B u wenst te ontvangen
b. naam en adres van toezending.
Zodra uw betaling is ontvangen zal toezending van de wijzigingsbladen plaats vinden.
Voor aanvullende informatie kan contact worden opgenomen met de S.V.O.administratie, telefoon 08370 - 24050.

Inschrijving cursisten
In het kader van de Opleiding Ongediertebestrijding verzorgt de Stichting Vakopleiding
Ongediertebestrijding (S.V.O.) cursussen voor het behalen van

Vakbekwaamheidsdiploma (BT/BD)
De opleiding omvat ondermeer:
- wetten en verordeningen
- algemene inleiding tot de biologie van geleedpotigen en knaagdieren
- algemene inleiding tot de 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 BO-cursus)
- praktijklessen.

BT: cursus bestrijdingstechnicus
- voor functionarissen die (ondermeer) belast zijn met uitvoering van
ongediertebestrijdingstaken, alsook het geven van adviezen omtrent wering en
bestrijding van ongedierte
- opleidingsniveau lager beroepsonderwijs
- 17 cursusdagen in de periode september - mei
- tarief f 2.100,--* inclusief theorie- en praktijkexamen, syllabus en handboek.
BD: cursus bestrijdingsdeskundige
- voor leidinggevende functionarissen (ondermeer) betreffende de uitvoering en
advisering omtrent wering en bestrijding van ongedierte
- opleidingsniveau middelbaar beroepsonderwijs
- 22 cursusdagen in de periode september - mei
- tarief f 2.600,-* inclusief theorie- en praktijkexamen, syllabi en handboek.
Plaats van de opleidingen: S.V.O.-trainingscentrum, Vadaring 120, Wageningen.
Belangstellenden voor deelname aan een van deze S.V.O.-cursussen worden
geadviseerd zich zo spoedig mogelijk in te schrijven.
Inschrijfformulieren en nadere informatie verkrijgbaar bij
S.V.O., Postbus 350, 6700 AJ Wageningen, telefoon 08370-24050, telefax 08370-24801.
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tariefstelling onder voorbehoud van aanpassingen.
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