Opleidingen

Praktijkgericht onderwijs bij het KAD
Een veldbezoek, beestjes bekijken onder een microscoop, naspelen dat men langsgaat bij iemand met plaagdieroverlast, … Dit zijn activiteiten die een lesdag leuk,
leerzaam en memorabel maken. Het KAD streeft ernaar om de cursisten meer actief
bezig te laten zijn tijdens de lesdagen.
Praktijkles in de BT
Gedurende de 11-daagse opleiding Bestrijdingstechnicus zijn er twee praktijklesdagen waarin men de geleerde theorie
ook echt in de praktijk leert toepassen onder begeleiding van ervaren docenten.
Cursist Fred van Veen vertelt: “Deze
tweede praktijklesdag heb ik les van Piet
Willems. We zijn met vier cursisten, een
mooie groepsgrootte. Je ‘doet’ gedurende
de dag allerlei plaagdieren. Iedereen komt
aan de beurt met het doen van een bestrijding, bijvoorbeeld tegen kakkerlakken,
terwijl de rest meekijkt. De praktijklokalen zijn goed ingericht en geven een realistisch beeld van wat je in de praktijk gaat
tegenkomen. De uitleg is duidelijk en het
praktijkboekje is een handig naslagwerk”.

De tevredenheid van deze groep blijkt ook uit de evaluatieformulieren. Deze praktijklesdag krijgt een score van
9,1. Het best gewaardeerd worden de praktijksfeer en de
docent: “Een topleraar”.

Waardering door cursisten
Zelf actief bezig zijn, interactie en afwisseling zijn
de elementen van een lesdag die door cursisten zeer
gewaardeerd worden. Samen met de docenten bekijken we hoe meer verschillende werkvormen kunnen
worden toegepast in de lessen, zoals een demonstratie, veldwerk, een experiment, rollenspel, quiz of film.
Men leert immers meer wanneer men op een actieve
manier bij een les betrokken is. En bovendien doen
we hiermee de cursisten, die over het algemeen niet
gewend zijn een hele dag stil in de les te zitten, een
plezier!
Tekst en foto’s: Cris de Klein, KAD

Praktijkcasus in een kerk tijdens de cursus Adviseur
houtbescherming.

Teken zoeken op de Grebbeberg tijdens de
nascholing Teken en de ziekte van Lyme.

’Houtsoortenbingo’ tijdens de cursus Adviseur houtbescherming. Foto: Jos Creemers

Nog wat laatste aanwijzingen voordat cursisten zelf
klemmen gaan plaatsen tijdens de nascholing Mollen.

-

•

DIERPLAGEN Informatie 1 2018 21

