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Examendata
Starterlicentie

Praktijkexamen

Dinsdag 2 april 2019
Dinsdag 7 mei 2019
Maandag 3 juni 2019
Woensdag 3 juli 2019

Maandag 25 maart 2019
Dinsdag 26 maart 2019
Woensdag 24 april 2019
Maandag 29 april 2019
Maandag 6 mei 2019
Dinsdag 7 mei 2019
Maandag 27 mei 2019
Dinsdag 28 mei 2019
Donderdag 20 juni 2019
Maandag 24 juni 2019

Theorie-examen
Donderdag 4 april 2019
Maandag 15 april 2019
Donderdag 18 april 2019
Donderdag 25 april 2019
Maandag 20 mei 2019
Maandag 3 juni 2019
Donderdag 13 juni 2019

Informatiemiddag EVM
Op dinsdag 26 februari jl. heeft een informatiemiddag van het EVM plaatsgevonden. Het EVM heeft alle opleiders die de
opleiding Bestrijdingstechnicus aanbieden
uitgenodigd om deze middag bij te wonen.
Betrokkenen van KAD-Opleidingen, KOVA Opleidingscentrum en Rentokil-opleidingen woonden deze middag bij.
Deze bijeenkomst is speciaal georganiseerd om een nog betere afstemming te
krijgen tussen de opleiding en het theorie- en praktijkexamen. De middag begon
met algemene informatie over het EVM en daarna volgde informatie over het
theorie- en praktijkexamen. Een examinator van het EVM heeft een proefexamen
afgenomen waarvoor één van de aanwezigen zich als kandidaat beschikbaar
had gesteld.
Kortom, een geslaagde middag die door de aanwezigen als zeer positief ervaren
werd en daarom zeker een vervolg zal krijgen.
De volgende editie van DIERPLAGEN Informatie verschijnt op 15 juni 2019.
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