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 Vragen naar aard en inhoud aanbod Aandachtpunten beoordelaar 

1 Voor welke sector en doelgroep is het aanbod bestemd 
*Er kan een beschrijving gegeven worden van de doelgroep: jong, 
oud, vereniging, werkzaam in één of meerdere sectoren,  niveau 
vooropleiding etc. 

 

2a Welke vaardighedendoelstelling heeft dit scholingsaanbod? Wat 
moeten de deelnemers na afloop kunnen of bewust zijn? 
Inventariseren, observeren, registreren, analyseren, administreren, 
keuzes maken voor plan van aanpak en oplossingsrichting. 

Komt er een scherp beeld naar 
voren wat de indiener wil 
bereiken? 

2b Welke kennisdoelstelling heeft dit scholingsaanbod? Wat moeten 
de deelnemers na afloop, weten, kennen of bewust zijn?  

Komt er een scherp beeld naar 
voren wat de indiener wil 
bereiken? 

3a Welke inhoud heeft het scholingsaanbod tijdens de praktische 
bijeenkomst?  

Goed inhoudsbeeld krijgen 

3b Welke inhoud heeft het scholingsaanbod tijdens de theoretische 
bijeenkomst?  

Goed inhoudsbeeld krijgen 

4 IPM aandacht  

 geïntegreerde knaagdierbeheersing 
wat gebeurt er op het gebied van: 
-preventie (bouw, inrichting) 
-waarschuwing- en adviessystemen (detectie, geluid, licht) 
-niet chemische beheersing 
-chemische beheersing en toepassingstechnieken 
-restantenbeperking 

Sommige onderdelen kunnen 
[n.v.t.] hebben 

5 Aanpak (werkvormen): Wat (en hoe) doet de inleider/docent (b.v. 
instrueren, uitleggen, discussie bevorderen, vragen, 
demonstreren) Eventueel: schematische opbouw van het 
kennisaanbod. Past de werkvorm bij de doelstelling? 
 
Bij praktijkbijeenkomst: altijd rondgang in groepen. Welke aanpak 
zet de docent in om iedereen betrokken te houden tijdens de 
rondgang? 

Wordt blijk gegeven van 
doordachte aanpak. Tijdschema 
nodig? 
Past aanpak bij doelstelling en 
groepsgrootte? 
 

6 Achtergronden inleiders/docenten/begeleiders. Wie staat er voor 
de groep, waar komt deskundigheid vandaan (praktisch of 
theoretisch)  

 

7 Werk- en bedrijfservaringen 
Hoe komen de werk- en bedrijfservaringen van de deelnemers aan 
bod. Is er voldoende ruimte voor ieder om met inleider en/of 
deelnemers onderling gedachten uit te wisselen. Wordt gebruik 
gemaakt van werk- en bedrijfservaringen. 

Is er in tijdsopbouw ruimte om 
werk- en bedrijfservaringen van 
deelnemers aan bod te laten 
komen 

8 Samenvatting: Welk materiaal krijgen de mensen na afloop mee 
naar huis, of is thuis opvraagbaar/beschikbaar? 

Is het voor iedere deelnemer 
beschikbaar 

9 Evaluatie 
Hoe meet u wat de deelnemers van deze bijeenkomst vonden. 
Hoe vraagt u naar de inhoud 
Hoe vraagt u naar de omstandigheden 

Richt de evaluatie zich op de 
doelstelling 
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Geïntegreerde Knaagdierbeheersing (IPM-) KBA Een kennisaanbod dat past in deze categorie moet zich 
richten op: “De deelnemer kan bij geïntegreerde knaagdierenbeheersing sporen en aantastingen 
herkennen, verantwoorde (preventieve) maatregelen nemen, apparatuur en middelen veilig inzetten en 
bijbehorende administratie afhandelen.“ 
 
Vraag u eerst af: Wat wil de licentiehouder weten, kennen of kunnen om IPM-KBA toe te passen in de 
werk- en bedrijfssituatie 
 

Proefblad 
Sector en doelgroep Voor wie bestemd 

kennisdoelstelling Wat wilt u bereiken 

inhoud Waar gaat het over 

IPM geïntegreerde knaagdierbeheersing 
wat gebeurt er op het gebied van: 
-preventie maatregelen 
-waarschuwingssystemen 
-niet chemische beheersing 
-chemische beheersing en toedieningstechnieken 
-restantenbeperking 

Aanpak (werkvormen) Hoe doet u het 

inleiders/docenten  Wie 

Werk- en bedrijfservaringen Hoe betrekt u deelnemers 

Samenvatting:  Welk materiaal krijgen de mensen na afloop mee naar huis? 

Evaluatie Hoe ging het 

  

Titel  

Groepsgrootte:   

Tijdsduur:   

Sector:   

Promotekst  Wordt zichtbaar op website 

website  
 


