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Spuitlicentie 1 Uitvoeren gewasbescherming
Functies

Aanbod verplichte cursussen
Specialist gewasbescherming
Teeltmedewerker

Opleidingsniveau

Spuitlicentie 1 Uitvoeren gewasbescherming

URL

https://www.kasgroeit.nl/opleiding-spuitlicentie-1-uitvoeren-gewasbescherming-12

Duur

8 dagdelen

Kosten

595,= vrijgesteld van BTW

Subsidie

Neem contact op met Kasgroeit

Data en locaties

05-03-2020 - Hoorn
28-05-2020 - Hoorn

Opleider

Clusius College - Onderwijsgroep NW-Holland

Contactpersoon

Piet Vlaming

Adres

Blauweberg 1a-3

Postcode

1625 NT

Plaats

Hoorn

Telefoonnummer

0229-259494

E-mailadres

bedrijfsopleidingen@clusius.nl

Website

http://www.onderwijsgroepnwh.nl

Informatie

Werkt u met gewasbeschermingsmiddelen? Dan bent u verplicht uw spuitlicentie te halen.
Voor verschillende werkzaamheden zijn verschillende spuitlicenties. Spuitlicentie 1 is
bedoeld voor ondernemers, werknemers en bedrijfsleiders die bestrijdingen (laten)
uitvoeren en die gewasbeschermingsmiddelen in bezig of in opslag hebben.

Inhoud
Uitvoeren gewasbescherming - Cursus incl. theorie- en praktijkexamen - Onderwijsgroep
Noordwest-Holland
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Ondernemers en medewerkers die bestrijdingsmiddelen aankopen en in de praktijk
toepassen hebben het Bewijs van vakbekwaamheid Uitvoeren Gewasbescherming nodig.
Dit kan worden verkregen door het afleggen van het examen Uitvoeren
gewasbescherming. De cursus is de voorbereiding op dat examen en omvat de volgende
onderwerpen:

schadebeelden en veroorzakers van schade
onkruidherkenning, gewasbescherming en beleid
voorkomen van aantastingen, gewasbeschermingsmethoden
samenstelling, indeling, werking en keuze van gewasbeschermingsmiddelen
gewasrisico’s, milieurisico’s, persoonlijke bescherming
etiketlezen, toepassingstechniek, berekenen van de benodigde hoeveelheid middel
emissiebeperking, afvoer van restanten van gewasbeschermingsmiddelen.

Klik op deze link voor het schema "welk bewijs van vakbekwaamheid is voor mij van
toepassing"?
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De cursus Spuitlicentie 1 wordt afgesloten met een examen. Na het behalen van dit
examen ontvangt u uw licentie via Bureau Erkenningen.

Overige

Vanuit Colland Arbeidsmarkt wordt voor deze opleiding 0% subsidie verstrekt. (U dient te
voldoen aan de subsidievoorwaarden)

Toelatingseisen

Deze cursus is voor personen die nog weinig of geen kennis hebben van
gewasbescherming en daar in de toekomst mee te maken gaan krijgen.
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