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Slagingspercentage deelnemers aan de examens
“Beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen”
In 2014 zijn bij het KAD te Wageningen zes BT-cursussen van start gegaan en hebben 93 cursisten hieraan deelgenomen. Hieronder treft u een overzicht aan met
betrekking tot de resultaten van de theorie- en praktijkexamens.

Theorie-examen
Aantal
deelnemers

1e keer geslaagd

Geslaagd na herkansing(en)

(nog) niet
behaald

98 *

66 (67,3%)

20 (87,8%)

12

Aantal
deelnemers

1e keer geslaagd

Geslaagd na herkansing(en) (nog) niet
behaald

91 *

68 (75%)

20 (97%)

Praktijkexamen

3

* Dit aantal is inclusief deelnemers die in 2013 gestart zijn met de BT-cursus. Daarnaast
zijn hierin de kandidaten opgenomen die examen hebben afgelegd zonder het volgen
van de cursus.

De kandidaten van de BT-cursus die in november 2014 is gestart, leggen begin
2015 hun examen af en zijn nog niet opgenomen in dit overzicht.
Namens het EVM
Anita Minnen
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