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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
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Examendata
Starterlicentie

Praktijkexamen

woensdag 3 oktober
donderdag 8 november
dinsdag 4 december

donderdag 4 oktober
donderdag 25 oktober
donderdag 29 november
maandag 3 december
woensdag 19 december
donderdag 20 december

Theorie-examen
donderdag 11 oktober
maandag 12 november
donderdag 20 november
donderdag 13 december

Oproep aan onze lezers!
De redactie van DIERPLAGEN Informatie streeft ernaar om ieder kwartaal
een gevarieerd aanbod van uiteenlopende onderwerpen met betrekking
tot dierplagen en plaagdieren samen te stellen. Ons lezersbestand is heel
divers en we doen ons best hier in elke editie aan tegemoet te komen. We
hopen dan ook dat u deze uitgave weer met plezier gelezen heeft.
Graag zouden we van u horen of er onderwerpen zijn waarover u wel eens een
artikel zou willen lezen. Of waarvan u juist denkt dat het interessant zou zijn voor
andere lezers van DIERPLAGEN Informatie. Het is ook mogelijk om zelf een artikel
aan te leveren over uw werkterrein of specialisatie binnen plaagdierbeheer. De redactie kan u eventueel helpen bij
het schrijven van een artikel.
Heeft u hier ideeën over, aarzel
dan niet. We horen het graag! U
kunt contact opnemen met de
redactie door een e-mail te sturen
aan nkamphorst@kad.nl.
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