Docent in beeld

John Kusters
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:
John Kusters
Welke lesdag doceer je en hoe is dat
zo gekomen?
Vanuit mijn vakgebied als leverancier van
gewasbeschermingsmiddelen ben ik in
aanraking gekomen met de plaagdierbeheersing. Op het bedrijf kwamen steeds
meer vragen binnen over ongediertebestrijding. En om de klanten van een goed
advies te kunnen voorzien is een opleiding noodzakelijk. De opleiding Bestrijdingstechnicus volgde ik bij het KAD in
Wageningen. Door de cursus is mijn interesse voor de plaagdierbeheersing in zijn
algemeenheid geboren. Als adviseur van
bestrijdingsmiddelen is een brede kennis
noodzakelijk. Niet alleen over werking
van middelen, maar ook over regelgeving
en juist gebruik.
Voor de verlenging van het vakbekwaamheidsbewijs zijn nascholingspunten nodig.
Tijdens een van die cursussen werd mij
gevraagd of ik interesse had om de derde
lesdag van de opleiding BT te verzorgen.
Hier heb ik met veel plezier ja op gezegd.
Ik vind het namelijk leuk om kennis over
te dragen en de cursisten een bredere kijk
te geven.

Wat vind je leuk aan je vak?
Tijdens de lessen probeer ik ook de mooie
kanten van het vak mee te geven. Als je
als plaagdierbeheerser bij mensen komt,
kom je vaak een probleem oplossen. De
mensen zien je dus graag komen. Door de
jaren heen heb je dan ook veel mensenkennis opgedaan en natuurlijk veel praktijkervaring. Door meer voorlichting naar
klanten is er wel een andere kijk gekomen
op chemische bestrijding. Als je uitlegt dat
er ook alternatieven zijn, zoals mechanische bestrijding en preventie, en dat je de
plaag daarmee nu en in de toekomst kunt
beheersen dan staan klanten daar positief
tegenover.

Kun je een grappig of interessant voorval uit je
carrière geven?
Een van de apartste dingen die ik meegemaakt heb was
toch wel dat mensen het gehele plafond van hun overloop verwijderd hadden. Er kwam naar hun zeggen een
sjirpend geluid vandaan. Na het verwijderen van de plafondplaten konden ze de oorzaak niet vinden en werd ik
erbij geroepen. Op de overloop hoorde ik een steeds terugkerend geluid dat ik niet direct kon thuisbrengen - het
leek wel een krekel. Ik keek rond of er iets te zien was.
Toen het geluid nog een keer ging, viel tegelijkertijd mijn
oog op een brandmelder. Nadat de batterij verwijderd
was is er geen sjirpend geluid meer waargenomen!

Wat vind je leuk aan het docentschap?
Een van de leuke dingen van het docentschap zijn de
eigen praktijkervaringen van de cursisten zelf. Ze geven
daarmee aan hoe ze het nu in de praktijk oplossen. Ook
zijn er soms cursisten die nog geen enkele praktijkervaring hebben en voor hen is het dan belangrijk om de juiste
dingen uit te leggen.
Ik hoop dat de cursisten door mijn bijdrage aan de lessen
het examen halen en dat zij een goede bijdrage zullen
gaan leveren aan de plaagdierbeheersing. Niet alleen
door de praktijk toe te passen, maar ook door preventie als essentieel onderdeel van plaagdierbeheersing te
zien.
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