Opleiding uitgelicht

Herhaling bestrijdingstechnicus
Plaagdierbeheersers die professioneel plaagdieren bestrijden en daarbij gebruik
willen maken van biociden, moeten in het bezit zijn van het bewijs van vakbekwaamheid Beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen. Om dit vakbekwaamheidsbewijs te behalen hebben zij de opleiding Bestrijdingstechnicus
(BT) afgerond.
Er is veel veranderd
Naar schatting de helft van de plaagdierbeheersers heeft meer dan tien jaar geleden de hiervoor benodigde opleiding Bestrijdingstechnicus afgerond. Elke vijf jaar
wordt het bewijs verlengd, mits men voldoende nascholingspunten behaald heeft.
Deze nascholingsdagen zoomen vaak
in op één specifiek aspect van het werkveld. Voor geïnteresseerden is er nu een
nascholing waarin men tijdens de lesdag
de kernzaken van het vak anno 2018 nog
eens uitgelegd krijgt en men wordt bijgepraat over de belangrijkste veranderingen
in de relevante wet- en regelgeving en de
praktijk.
Bastiaan Meerburg, directeur van het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen, over
de nascholing Herhaling bestrijdingstechnicus: “Het is goed om als bestrijdingstechnicus periodiek even te kijken of uw
kennis nog helemaal up-to-date is. Ik gebruik altijd de vergelijking met de theorie
van het rijbewijs: weet u bijvoorbeeld nog
of de laatste auto van de militaire colonne een groene of blauwe vlag moet voeren? Daarnaast is er de laatste jaren veel
veranderd in het vakgebied. Zo stelt de
wetgeving steeds meer eisen aan het gebruik van biociden, vanwege de gevaren
voor mens, dier en milieu. Integrated Pest
Management (IPM), in het Nederlands geïntegreerd plaagdierbeheer genoemd, is
een duurzame en verantwoorde manier
om dierplagen te voorkomen. Ook zijn
er allerlei nieuwe ontwikkelingen voor de
eigen persoonlijke bescherming. Het is
goed om daar, al dan niet opnieuw, kennis
van te nemen.”

Inhoud lesdag
De lesdag richt zich voornamelijk op nieuwe ontwikkelingen in het werkveld en hoe

deze zich vertalen naar de dagelijkse praktijk. Welke gevolgen heeft bijvoorbeeld IPM op de werkwijze van de
plaagdierbeheerser? Ook worden tijdens de Herhaling BT
gangbare, maar niet altijd eenvoudige, begrippen zoals
toxicologische groep, werkzame stof en formulering weer
eens uitgelegd en oefent men nog eens met het opzoeken
van toegelaten middelen op de site van het Ctgb en het lezen en correct interpreteren van etiketten en veiligheidsinformatiebladen. De benodigde kennis over het juiste
gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)
wordt ook weer even opgefrist.
Voor deze lesdag kunnen 25 nascholingspunten (twee
dagdelen) verkregen worden. De data waarop deze nascholing gegeven wordt zijn 13 en 30 november. Deze
lesdag kan ook incompany verzorgd worden.

BT-Opleiding
Heeft u voor uzelf of voor een van uw medewerkers
interesse in de volledige opleiding Bestrijdingstechnicus, waarmee het bewijs van vakbekwaamheid
Beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen behaald kan worden? De medewerkers van
KAD-Opleidingen voorzien u graag van informatie en
heten u van harte welkom in de wereld van duurzaam
plaagdierbeheer.

Er is de laatste decennia
veel veranderd in de
branche…
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