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OpleidingBestrijdingstechnicus

Voor je ligt de brochure van de opleiding tot professioneel 
plaagdierbeheerser; een supermooi en zeer veelzijdig vak 
dat nooit verveelt! Deze opleiding is bedoeld voor iedereen 
die zich professioneel bezighoudt (of bezig wil gaan houden) 
met de beheersing van plaagdieren. Dit is een volledige 
opleiding, verspreid over een periode van drie maanden, 
waarin je alles van en over het vak leert. De opleiding wordt 
afgerond met een theorie- en praktijkexamen, waarmee je 
het vakbekwaamheidsbewijs én je certificering voor IPM-
Knaagdierbeheersing kunt behalen.

Een opleiding tot professioneel plaagdierbeheerser
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Het beroep is veranderd van ‘ongediertebestrijder’ naar ‘plaagdierbeheerser’. Deze 
ontwikkeling houdt vooral in dat je bij overlast niet enkel bestrijdt, maar dat je kennis hebt 
over waarom het probleem ontstaan is. Door deze kennis kun je de bron aanpakken zodat 
het probleem ook in de toekomst beheersbaar blijft. Dit maakt dat het beroep tegenwoordig 
nog leuker en uitdagender is dan voorheen. 

Integrated Pest Management, afgekort IPM, is dé werkwijze om plaagdieren op een juiste 
manier te beheersen. Werken volgens de IPM-principes houdt in dat er meer wordt ingezet 
op beheer door middel van kennis en minder op bestrijding door middel van biociden. 
De grootste voordelen van werken volgens IPM zijn: 
• Minder blootstelling aan gif bij mensen
• Minder milieuschade
• Beter dierwelzijn
• Verbetering algehele situatie, niet alleen op het gebied van plaagdieren, maar ook  
                betreffende hygiëne, welzijn, (arbeids)veiligheid, en uitstraling naar de buitenwereld.

IPM

Professioneel plaagdierbeheer
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Een dier wordt pas een plaagdier wanneer het overlast veroorzaakt of risico’s met 
zich meebrengt. Plaagdieren zijn van alle tijden en komen het hele jaar door voor. Omdat 
plaagdieren risico’s met zich mee kunnen brengen, is het noodzakelijk om ze te beheersen. 
Tijdens deze opleiding zul je erachter komen dat het vak niet alleen noodzakelijk, maar ook 
bijzonder veelzijdig is. 

Waarom dit een leuk beroep is? Om meerdere redenen!
• Het werkgebied is breed;
• Je hebt altijd met mensen te maken;
• Je komt op plaatsen waar anderen niet komen;
• Het is echt ‘Sherlock Holmes’ -werk;
• Geen dag is hetzelfde; 
• Geen dier is hetzelfde;
• En ook geen situatie is hetzelfde. 

Als plaagdierbeheerser kun je voor een werkgever of als zelfstandige aan de slag. Het is een 
uitdagende branche die constant in beweging is. Als professioneel plaagdierbeheerser heb 
je gedegen kennis van de biologie en leefwijze van plaagdieren, ben je op de hoogte van 
preventieve maatregelen, kun je zelfstandig een inventarisatie uitvoeren, kun je een plan 
van aanpak opstellen, kun je met de klant communiceren, en kun je op een weloverwogen 
en veilige wijze een bestrijding uitvoeren.

Waarom dit beroep?

Ben jij geïnteresseerd in beestjes en de relatie met de 
mens? Haal jij je neus niet op voor wat speurwerk? Dan 
is dit een opleiding die bij jou past! In deze opleiding 
leer je de samenhang tussen verschillende factoren in de 
wereld van de plaagdieren en hun relatie met de mens. 
Deze factoren zijn overal anders, waardoor het een enorm 
gevarieerd beroep is. Ben je geïnteresseerd in het vak van 
plaagdierbeheerser, maar wil je sowieso zonder biociden 
werken? Ook dan is dit een geschikte opleiding voor jou.

Doelgroep
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Het exameninstituut EVM neemt één tot twee weken na de laatste lesdag het theorie-
examen af, dat bestaat uit meerkeuzevragen. Zodra je hievoor geslaagd bent, volgt 
kort daarna het praktijkexamen. Wanneer je voor beide examens slaagt, ontvang je het 
bewijs van vakbekwaamheid voor het beheersen van plaagdieren en houtaantastende 
organismen. Met het bewijs van vakbekwaamheid ben je tevens gediplomeerd om 
rodenticiden te gebruiken (IPM-Knaagdierbeheersing). Een vereiste is wel dat het 
plaagdierbeheersbedrijf waarvoor je werkt hiervoor ook gecertificeerd is via het KPMB. 
Het bewijs van vakbekwaamheid is vijf jaar geldig. Om de geldigheid van het bewijs 

van vakbekwaamheid te kunnen verlengen, dien je elke certificeringsperiode 
acht dagdelen nascholing te volgen. Het KAD biedt ruim 20 verschillende 

nascholingsprogramma’s aan (zie website). Onze ervaren docenten gaan 
tijdens deze nascholingsdagen dieper in op een specifiek onderwerp binnen de 

plaagdierbeheersing, veelal vanuit praktijksituaties. 

Examen en vakbekwaamheidsbewijs

Doel van de opleiding
In Nederland is het wettelijk verplicht voor plaagdierbeheersers die biociden willen 
inzetten om in het bezit te zijn van het ‘bewijs van vakbekwaamheid voor het beheersen 
van plaagdieren en houtaantastende organismen’. De opleiding Bestrijdingstechnicus leidt 
jou op om dit vakbekwaamheidsbewijs te behalen. Gedurende de opleiding leer je om 
zelfstandig een oplossing te bieden voor de meest voorkomende plaagdierproblemen. 
Tijdens de praktijklesdagen leer je om vakkundig inspecties te doen en adviezen te 
geven betreffende preventie en monitoring. Je leert, voor die gevallen waar preventieve 
maatregelen niet afdoende resultaat bieden, een goede bestrijding uit te voeren. Wij van 
het KAD informeren en trainen jou in het veilig omgaan met biociden en de bijbehorende 
apparatuur.

https://www.kpmb.nl/
https://www.kad.nl/educatie/nascholingen/
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De opleiding voldoet aan de wettelijke eindtermen voor het onderwijs inzake het bewijs van 
vakbekwaamheid voor het beheersen van plaagdieren en houtaantastende organismen. 
Dit is opgenomen in Bijlage VI van de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden. 
De opleiding bestaat uit elf lesdagen: negen theorielesdagen en twee praktijklesdagen. 

Tijdens de theorielesdagen komen de volgende onderwerpen aan bod:
• Biologie en determinatie
• Integrated Pest Management (IPM)
• Wetskennis
• Arbeidsveiligheid en persoonlijke beschermingsmiddelen
• Bestrijdingsmiddelen, toepassingstechnieken en -apparatuur
• Bouwkundige, hygiënische en bedrijfsmatige preventieve maatregelen
• Verslaglegging en communicatie
• Verantwoord gebruik van rodenticiden buiten
• Basis HACCP
• Systematische aanpak van alle plaagdiersoorten waar men in de professionele 
 praktijk mee in aanraking kan komen.

Tijdens de praktijklesdagen worden de cursisten in twee groepen verdeeld om een maximale 
kennisoverdracht te kunnen garanderen. Onder leiding van deskundige en ervaren docenten 
worden in groepen van maximaal vijf personen de volgende onderwerpen behandeld:
• Het bespreken van het aangetroffen probleem met 
 de opdrachtgever.
• Het uitvoeren van een onderzoek naar de  
 aanwezigheid van plaagdieren en hoe deze (en hun  
 sporen) te herkennen.
• Verslaglegging van hetgeen is aangetroffen.
• Monitoringsmaatregelen nemen.
• Advisering over de benodigde bouwkundige,   
 hygiënische en bedrijfsmatige aanpassingen om tot  
 een goede preventie van plaagdieren te komen.
• Het uitvoeren van een bestrijding van de aan- 
 getroffen plaagdieren.
• Controle.

Inhoud van de opleiding

https://wetten.overheid.nl/BWBR0022545/2021-04-01
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Voorbeeld lesrooster

Lesdag Inhoud

1 Inleiding, voorstelronde
IPM
Biologie
Inleiding bestrijding plaagdieren algemeen

2 Wetgeving
Arbowet
Klantgerichte communicatie
Voedselveiligheid en plaagdierbeheer

3 Middelen, toepassingstechnieken en -apparatuur
Arbeidsveiligheid

4 Herhaling systematische aanpak van plaagdierbeheer
Knaag- en zoogdieren
Vogels

5 IPM knaagdierbeheersing
Voorbereiding praktijkles ratten en muizen

6 Praktijkles ratten en muizen

7 Biologie en determinatie
Overige geleedpotigen
Etiketten biociden

8 Hinderlijke insecten
Voorraadaantasters

9 Bijtende, stekende, irriterende insecten en mijten
Mieren
Voorbereiding praktlijkles insecten

10 Praktijkles insecten 

11 Materiaalaantasters
Houtaantastende zwammen
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De lesdagen duren 7 uur, van 09.00 – 16.00 uur, inclusief op alle lesdagen een smakelijke 
lunch. Elke week heb je 1 lesdag, meestal op dezelfde dag, bijvoorbeeld elke dinsdag. Mocht 
je verhinderd zijn, dan kun je deze les inhalen door op een andere dag bij een andere groep 
aan te sluiten. 
De groep bestaat uit maximaal 15 cursisten. De praktijklessen worden gegeven in kleine 
groepen en kunnen op een andere dag van de week ingepland worden. Voor cursisten die 
weinig of geen praktijkervaring hebben is het mogelijk om nog een extra privé-praktijkles 
te volgen. Meer weten over de mogelijkheden hiervoor? Neem dan contact met ons op. 

Lesdagen

Praktisch

Het wordt aanbevolen voorafgaand aan elke lesdag de lesstof door te lezen. Per lesdag 
zijn dit gemiddeld twee à drie hoofdstukken  (± 70-100 pagina’s). De totale studiebelasting 
wordt ingeschat op 12-16 uur per week, inclusief de lesdag.

Studiebelasting

Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus, krijg je de lesstof voor de eerste 
lesdag digitaal toegestuurd. Op de eerste lesdag ontvang je het volledige lesboek, 
het KAD-handboek, oefenvragen, een loepje, een notitieblok en een pen. Het 
handboek biedt veel praktische informatie over biologie van de diersoorten en de 
wijze van preventie en/of bestrijding. Tijdens de opleiding wordt aandacht besteed 
aan persoonlijke beschermingsmiddelen; deze zijn nodig voor het uitvoeren van 
een bestrijding en het praktijkexamen. Op de eerste lesdag is er de mogelijkheid 
om een ‘starterskit’ met de benodigde beschermingsmiddelen te bestellen, die  

tijdens je examen en daarna in het werkveld, van 
pas zullen komen.

Lesmateriaal

mailto:info%40kad.nl?subject=Contact%20n.a.v.%20BT%20brochure
https://www.kad.nl/educatie/handboek/
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Deze opleiding kost € 2.950,00* (KAD-ledentarief € 2.765,00) per persoon, excl. 21% btw.
De kosten van de opleiding zijn inclusief het lesmateriaal, koffie/thee, frisdrank, lunch, 
éénmalig theorie- en praktijkexamen, certificaten en het bewijs van vakbekwaamheid 
‘Beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen’ en het diploma voor het gebruik 
van rodenticiden rondom gebouwen en voedselopslagplaatsen. 
De starterskit is tegen een gereduceerd tarief te bestellen. Eventueel bijkomende kosten 
zijn die van een mogelijk herexamen. Soms is een tegemoetkoming in de studiekosten 
mogelijk. Per 1 januari 2022 kunnen werkenden en werkzoekenden bij UWV het STAP-
budget aanvragen; deze regeling vervangt de fiscale aftrek van scholingskosten.

Kosten

Cursusdata

Toelating

* prijzen zijn excl. 21% btw d.d. 18-01-2022. Prijswijzigingen voorbehouden.

Deze opleiding wordt acht tot tien keer per jaar aangeboden. Kijk op onze website voor de 
cursusdata die al bekend zijn. Je kunt je eenvoudig telefonisch of via de website aanmelden.

Er zijn geen toelatingseisen om deze opleiding te kunnen starten, maar de ervaring leert dat 
het wenselijk is dat men mbo 3 niveau heeft. Biociden voorzien van een gevarensymbool 
mogen alleen worden gebruikt door professionals van 18 jaar en ouder.

https://www.kad.nl/educatie/opleidingen/bestrijdingstechnicus/
https://www.kad.nl/aanmeldformulier/
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Wanneer je vragen hebt over deze opleiding tot professioneel 
plaagdierbeheerser, beantwoorden we deze graag. Je kunt ons bereiken via 
telefoonnummer (0317) 41 26 72 of per e-mail: info@kad.nl.

Meer informatie?

Iets voor jou?
Wanneer je twijfelt over het volgen van deze opleiding, 
overweeg dan vooral om ook eens te kijken naar de 
ééndaagse opleiding Leerling Bestrijdingstechnicus. 
Dé opleiding voor wie aan het werk wil als 
bestrijdingstechnicus, maar nog niet in het bezit is van 
het bewijs van vakbekwaamheid tot professioneel 
plaagdierbeheerser. Met deze licentie mag je onder 
toeziend oog van een gediplomeerd coach gedurende 
12 maanden werkzaamheden uitvoeren.

mailto:info%40kad.nl?subject=Meer%20informatie%20over%20de%20BT%20cursus
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Wie zijn wij?
Stichting Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) is van oudsher hét landelijke 
opleidings- en kenniscentrum op het gebied van plaagdieren. Meer dan 50 jaar maakte 
het KAD onderdeel uit van de Nederlandse overheid. In 1998 is het geprivatiseerd naar een 
stichting. Als stichting is het KAD onafhankelijk en objectief, waardoor in de opleidingen 
alle facetten van plaagdierbeheersing onder de aandacht worden gebracht.

Naast opleidingen is het KAD op nog veel meer vlakken actief. Deskundigen van het KAD 
voeren bijvoorbeeld determinaties uit, doen plaagdierinspecties voor een verscheidenheid 
aan opdrachtgevers, stellen adviesrapportages op of worden ingehuurd door juristen 
met betrekking tot verzekeringen in gevallen waar plaagdieren mogelijk schade hebben 
aangericht. Ook verzorgt het KAD publieksvoorlichting en ondersteuning bij het opstellen 
van beleid voor gemeenten. Tevens brengt het KAD elk kwartaal het vakblad Dierplagen 
Informatie uit.

Onze kennis, ervaring, objectiviteit en netwerk vormen de basis voor onze opleidingen. 

Locatie

 
KAD-trainingscentrum
Nudepark 145 
6702 DZ Wageningen
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