Docent in beeld

Wim Hochstenbach
Het KAD beschikt over een inspirerend docentencorps. Regelmatig
stellen we een aantal vragen aan een docent die ons en/of de cursisten
is opgevallen. In dit nummer: Wim Hochstenbach.
Welke cursus geef je bij het KAD?
Er zijn twee nascholingsdagen die ik samen met een
collega-docent, Johannis Vogelaar, verzorg: de nascholing Bestrijding mollen en de nascholing Knaagdieren
in de landelijke omgeving.

Waarom ben je hier expert in?
Na mijn studie heb ik geruime tijd gewerkt als praktijk
opleider in de productielandbouw. Een van de deelgebieden was de voeding van melkkoeien. En aangezien
koeien gras eten en dus de kwaliteit van gras belangrijk
is, was voor mij de stap naar mollen en veldmuizen
snel gemaakt. In die tijd heb ik ook mijn vakdiploma
Bestrijdingstechnicus behaald. Tijdens de nascholingsdag Mollen (destijds verzorgd door onder anderen
oud-collega Ton Brink) merkte de docent dat ik redelijk
wat afwist van de moderne landbouw. Na enkele
telefoontjes mocht ik het
team komen versterken.
In november 2008 heb ik
voor het eerst de nascholing Bestrijding mollen
en de nascholing Knaagdieren in de landelijke
omgeving gedoceerd.
Verder verzorg ik voor
AOC licentie 4 (Mollen- en woelrattenbestrijding). Licentie 4 is onder
andere de chemische
bestrijding van mollen
en woelratten en dit onderdeel zit niet in onze
nascholing mollen bij het
KAD.

Kun je iets meer over
de nascholing Bestrijding mollen vertellen?
In de ‘mollencursus’ leren
cursisten op een vakkundige manier mollen te be22
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strijden met daarbij respect voor het dier
en de omgeving. De nascholing bestaat
uit een theorie- en een praktijkgedeelte.
Aan de orde komen onder andere het uiterlijk, de ontwikkeling en de leefwijze.
Ook zaken als voedsel en schadebeelden
van mollen worden besproken. Verder
staan we uitgebreid stil bij de vangmethoden. Hierbij gebruiken we een grote
variatie aan klemmen en andere vangsystemen. De klemmen worden niet alleen getoond maar ook gedemonstreerd.
Daarnaast is er volop aandacht voor de
veiligheid, zowel die van de bestrijder als
die van de omgeving.
De nascholing wordt gegeven in Hemmen. Een unieke locatie. We beschikken
over een lesruimte om het theoriegedeelte te verzorgen en aansluitend kunnen we op het buitenterrein de praktijk
oefenen.

Wat spreekt jou in het bijzonder aan
in deze mollencursus?
Navraag leert dat de meeste plaagdierbeheersers het bestrijden van mollen
niet als hoofdtaak hebben, maar zijdelings hebben ze er vaak mee te maken.
Over het leven van de mol en het vangen of verdrijven doen veel gezegden
en fabels de ronde. Wie kent niet het
gezegde ‘zo blind als een mol’ of de fabel dat je door een fles zonder bodem in
de mollengang te plaatsen, mollen zou
kunnen verdrijven. Dit zijn altijd leuke
ervaringen tijdens zo’n nascholingsdag:
“Men heeft gehoord dat…”. Ook is het
mooi om te zien hoe cursisten gedurende de dag met allerlei vragen komen en
hoe ze elkaar aanvullen. Veel cursisten
hebben wel enige ervaring, maar ze weten vaak niet dat je weliswaar met ieder
type klem een mol kunt vangen, maar
dat iedere klem op een andere manier
gezet moet worden. En soms heeft een
cursist een eigen manier van plaatsen
ontwikkeld. Als hij/zij op die manier resultaat boekt, zeg ik: “Prima, ga zo ver-

der!”. Op het moment dat het plaagdier
in de klem zit weet je zeker dat je op de
goede weg bent.

Waarom kun je deze nascholingen
aanbevelen?
Een sterk punt van beide nascholings
dagen (Knaagdieren in de landelijke
omgeving en Bestrijding mollen) is dat
de lesstof die gedurende het ochtend
programma besproken wordt, in het
middagprogramma in de praktijk geoefend wordt. Je hoort dan ook vaak de opmerking: “O ja, nu weet ik precies wat je
bedoelde”. Veel cursisten zijn echt wel
handig, maar oefening hoort er bij.
Bij landbouwknaagdieren is de uitdaging
dat je als plaagdierbeheerser vaak weinig

De lesstof van het ochtendprogramma wordt ’s middags meteen geoefend in de praktijk.

of niets kunt of mag doen. De ene keer
omdat de diersoort beschermd is, de andere keer omdat er geen wettelijk toegestane middelen voorhanden zijn om te
bestrijden. Vaak is het wel mogelijk om
aan de hand van schadebeelden aan te
geven welke diersoort de veroorzaker is.
Dan is het de taak van de docent om de
cursist handreikingen te bieden ter preventie van schade.

Wanneer is volgens jou de nascholing
geslaagd?
De dag is voor mij geslaagd als het me
lukt om mijn enthousiasme op de cursist over te brengen en als hij/zij bij de
eerste de beste gelegenheid in het dagelijks werk de opgedane kennis in praktijk
brengt. 

Certificering

Keurmerk VIP
In de vorige uitgave van DIERPLAGEN Informatie is uitgebreid stilgestaan bij de nieuwe norm voor plaagdierbeheersbedrijven: de norm Verantwoord Integraal Plaagdierbeheer, of kortweg VIP.

Aanpassingen
De VIP-norm is door het KAD opgesteld en wordt ook door
het KAD beheerd. Dit heeft ertoe geleid dat er in november
enkele kleine wijzigingen en toevoegingen zijn gedaan in en
aan de norm. De huidige norm heeft versienummer 2.1.1 en
dateert van 9 november 2016. De certificering en de controle
op de uitvoering van de norm worden uitgevoerd door de
certificerende instantie Vinçotte ISACert.

Plaagdierbeheersbedrijven
Er is brede interesse voor de VIP-norm vanuit de branche,
maar ook vanuit de opdrachtgeverskant. Diverse plaagdierbeheersbedrijven hebben de norm opgevraagd en zijn aan de
slag gegaan met het implementeren ervan in hun bedrijfsprocessen. Meerdere bedrijven hebben contact opgenomen met
de auditerende instantie Vinçotte ISACert om een afspraak te
maken voor de initiële audit. De eerste initiële audits hebben
recent plaatsgevonden. Helaas was de uitslag ervan nog niet
bekend tijdens het schrijven van dit stuk.

Daarnaast hebben meerdere plaagdierbeheersbedrijven contact opgenomen met het KAD om advies in te winnen over hoe
ze de inhoud van de norm in hun bedrijven kunnen implementeren. Na deze adviesgesprekken zijn deze bedrijven verder
aan de slag gegaan om hun systemen en werkwijzen te optimaliseren, zodat ook zij later voor het Keurmerk VIP kunnen gaan.

Opdrachtgevers
Zoals we hierboven aangaven is er ook vanuit de opdrachtgeverskant belangstelling getoond voor de nieuwe VIP-norm. Opdrachtgevers worstelen vaak met de vraag hoe zij hun wensen
met betrekking tot plaagdierbeheersing in de markt kunnen zetten. De VIP-norm biedt hen hier veel houvast in. Wat de opdrachtgevers met name als positief ervaren is dat de VIP-norm
ingaat op de kwaliteit in de uitvoering. Juist op dit punt ontbreekt
het de opdrachtgevers vaak aan kennis en controlemiddelen.
In de volgende edities van DIERPLAGEN Informatie zullen
wij u verder informeren over de ontwikkelingen op het gebied van de VIP-norm.
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