Colofon
Colofon
DIERPLAGEN Informatie
Wetenswaardigheden en actualiteiten
Jaargang 21, nr. 1 2018
Onafhankelijk vaktijdschrift over management
van dierplagen.
Uitgave van het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD)
Verschijnt 4 x per jaar. Oplage 1.750 exemplaren.
DIERPLAGEN Informatie is het toonaangevende,
allround vakblad voor iedereen die professioneel
te maken heeft met dierplagen. DIERPLAGEN
Informatie is bestemd voor gemeenten, andere
terreinbeheerders, woningcorporaties, bestrijdingsorganisaties, facilitaire managers werkzaam
in uiteenlopende branches (w.o. voedingsmiddelen, recreatie, zorgsector, horeca, douane,
industrie, archivering).

EVM Bulletin Board
Voor vragen over uw vakbekwaamheidsdiploma, bel Anita Minnen:
(0317) 42 48 82
aminnen@evm-examen.nl
www.evm-examen.nl
Examen- en Certificeringsinstituut
Plaagdierpreventie (EVM)
Postbus 350
6700 AJ Wageningen
Bezoekadres: Nudepark 145

Anita Minnen, Officemanager

Examendata
Starterlicentie

Praktijkexamen

Redactieadres
Postbus 350, 6700 AJ Wageningen
Tel. (0317) 41 96 60
E-mail info@kad.nl

Woensdag 4 april
Maandag 7 mei
Maandag 11 juni

Hoofdredacteur
Ir. N.F. Kamphorst

Theorie-examen

Maandag 23 april
Donderdag 26 april
Donderdag 24 mei
Maandag 28 mei
Donderdag 28 juni

Redactieraad
W.B.E. Budding (eindcorrectie)
Ing. H.C.M. van Gestel
M. van Silfhout, MSc.
V.H. de Visser, MSc.
Dr. A.C.M. Weijman
Aanwijzingen voor auteurs
Conceptartikelen en andere kopij sturen naar:
nkamphorst@kad.nl. De redactie kan hulp bieden
bij het schrijven van artikelen. De redactie
behoudt zich het recht voor om artikelen te redigeren of te weigeren.
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Het KAD is het landelijke kennis- en adviescentrum op het gebied van dierplaagbeheersing en
milieubescherming. Het stelt kennis over beleid,
biologie, dierwelzijn, preventie en bestrijding
van ongewenste organismen ter beschikking aan
overheden en branches. Het KAD ondersteunt
opdrachtgevers en beoordeelt de noodzaak en
kwaliteit van bestrijdingsplannen. Het KAD geeft
voorlichting aan burgers en leidt praktijkmensen
op.
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Slagingspercentages deelnemers examens
Beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen (BT)
In 2017 zijn bij het KAD te Wageningen zes BT-cursussen van start gegaan en hebben 111 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

124*)

91 (73,3%)

19 (88,7%)

14

*) Dit aantal is inclusief deelnemers die in 2016 gestart zijn met de BT-cursus. Daarnaast zijn hierin
de kandidaten opgenomen die examen hebben afgelegd zonder het volgen van de cursus.

Praktijkexamen
Aantal deelnemers

1e keer geslaagd

Geslaagd na
herkansing(en)

(nog) niet
behaald

106*)

84 (79,2%)

15 (93,3%)

7

Overname van artikelen of gedeelten daarvan is
slechts toegestaan na schriftelijke toestemming
van de redactie.

*) Dit aantal is inclusief deelnemers die in 2016 gestart zijn met de BT-cursus. Daarnaast zijn hierin

Disclaimer
Uitingen van derden, zoals adverteerders, externe
auteurs en geïnterviewden, geven niet noodzakelijkerwijs de mening van het KAD weer.

De kandidaten van de BT-cursus die eind 2017 is gestart, leggen begin 2018 hun
examen af en zijn nog niet opgenomen in dit overzicht.
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de kandidaten opgenomen die examen hebben afgelegd zonder het volgen van de cursus.
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Anita Minnen
De volgende editie van DIERPLAGEN Informatie verschijnt op 16 juni 2018.
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