Docent in beeld

Piet Willems
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: Piet Willems.
Welke cursus geef je bij het
KAD?

Piet Willems

In het verleden heb ik diverse theorielessen verzorgd, maar na enkele
jaren ben ik overgestapt naar de
praktijklessen. Ik geef praktijklesdagen voor de opleiding Bestrijdingstechnicus. Tijdens deze praktijklessen zijn de cursisten vooral
zelf actief bezig met de lesstof.
De opleiding Bestrijdingsdeskundige heb ik gevolgd bij het SVO, de
voorloper van het KAD. Toen lag de
nadruk op de theorie en was er nog
geen praktijkexamen. Het is erg
belangrijk dat de praktijk nu wel in
het examen zit en dat praktijklessen onderdeel uitmaken van de opleiding. Zo beschikken de cursisten
als ze ‘het veld’ in gaan ook over
praktische kennis van het juiste gebruik van materialen,
inspectie, voorlichting en preventie.

Waarom ben je hier expert in?
Cursisten gaan in het
praktijklokaal zelf aan de
slag tijdens de opleiding
Bestrijdingstechnicus.

Bij mijn eigen bedrijf ben ik dagelijks in de praktijk
werkzaam en elke dag leer ik zelf nog iets nieuws over
plaagdierbeheersing. In de dertig jaar dat ik in de plaag-

dierbeheersing werk, heb ik de duidelijke
omslag meegemaakt van de man of vrouw
die gif komt brengen naar de deskundige
die eerst op onderzoek gaat naar de oorzaak van het probleem en dan bekijkt hoe
dit probleem (bij voorkeur zonder bestrijdingsmiddelen) opgelost kan worden.
We worden steeds meer een belangrijke
gesprekspartner van onze opdrachtgevers.

Wat vind je het leukst of belangrijkst
van het overdragen van kennis?
Het is leuk om een stukje van de opleiding
van ons prachtige vak te mogen verzorgen
en om vanuit je eigen praktijksituaties kennis over te dragen. Welke les je ook geeft,
het is vooral belangrijk dat je de kennis zó
overbrengt dat de cursisten tevreden zijn.
Ikzelf ben uiteraard tevreden als de cursist
slaagt voor zijn of haar praktijkexamen.

Kun je een grappig of interessant
voorval uit je carrière geven?
Het KAD heeft enkele jaren geleden op
een andere locatie gezeten waar tegenover de lesruimte een gebouw bezet was
door krakers. Tijdens het lesgeven keek
ik naar buiten en zag de krakers met een
paard uit het krakerspand komen. Ik heb
even heel erg aan mezelf getwijfeld of ik
het wel goed zag!

Hoe ziet jouw ideale cursus eruit?
Het is belangrijk dat de cursisten echt
actief meedoen en dat ik de groep zover
krijg om zelf het initiatief te nemen een
casus te doen. Voor mij is een cursusdag
geslaagd als de cursisten vol vertrouwen
het praktijkexamen ingaan en op het eind
van de dag zeggen dat ze er veel van hebben opgestoken. Hierdoor wordt een stevige basis gelegd voor de toekomstige carrière van de cursist.
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