
     

                  

Beste BAJK-ers, 

 

Dit seizoen zal BAJK in samenwerking met haar partners AB Brabant en Vlamings enkele praktische 

cursussen aanbieden. Zo kun je je BHV diploma behalen en onderhouden, je spuitlicentie verlengen en je 

vakbekwaamheid knaagdierbeheersing behalen.  

 

Knaagdierbeheersing 

Vanaf 1 juli 2015 is het voor agrariërs verplicht om voor het kopen en toepassen van professionele 

rodenticiden op het eigen bedrijf  een bewijs van vakbekwaamheid te hebben. Rodenticiden worden 

gebruikt om ratten en muizen te bestrijden.  

 

Heb je een geldig vakbekwaamheidsbewijs gewasbescherming (spuitlicentie) dan kun je met één extra 

bijeenkomst Knaagdierbeheersing - zonder examen - deze vakbekwaamheid behalen. Deze extra 

bijeenkomst wordt in samenwerking met Vlamings georganiseerd. De kosten van deze cursus bedragen € 

65,00 excl. 21% BTW en de cursus duurt 3 uur. Let op: deze cursus is alleen voor personen die reeds een 

geldige spuitlicentie hebben. 

 

Wanneer Waar Tijden 

6 november 2014 Boerdonk (Veghel) 13.00 – 16.15 uur 

6 november 2014 Boerdonk (Veghel) 19.00 – 22.15 uur 

10 november 2014 Dorst (bij Rijen) 13.00 – 16.15 uur 

10 november 2014 Dorst (bij Rijen) 19.00 – 22.15 uur 

 

Bedrijfshulpverlening (BHV) 

In samenwerking met partner AB Brabant organiseert BAJK 4 BHV agrarische cursusdagen zowel voor 

basis- als herhalingscursus. Na volgen van 1 cursusdag behaal je het NIBHV-certificaat. Speciale prijs voor 

BAJK-leden € 130,- excl. 21% BTW.  

 

Wanneer Waar Tijden 

15 december 2014 Erp 09.30 – 15.30 uur 

15 januari 2015 (Code 95)* Oirschot 08.00 – 15.30 uur 

11 februari 2015 Oirschot 09.30 – 15.30 uur 

26 maart 2015 Schijf 09.30 – 15.30 uur 

* Code 95 is speciaal voor leden met een vrachtwagenrijbewijs. De inschrijving bij het CBR voor de code 

95 bedraagt € 26,50.  

 

Verlenging spuitlicentie 

BAJK zal in samenwerking met partner Vlamings een tweetal kennisbijeenkomsten organiseren die 

meetellen voor de verlenging van je spuitlicentie. Tijdens deze lezingen zullen actualiteiten op het gebied 

van gewasbescherming de revue passeren. Het thema dat behandeld wordt is teelt. De kosten van een 

bijeenkomst bedragen € 45,00 excl. 21% BTW.  

 

Wanneer Waar Tijden 

25 februari Boerdonk (Veghel) 13.00 – 16.15 uur 

26 februari Dorst (bij Rijen) 19.00 – 22.15 uur 

 

Aanmelden 

Wil je graag deelnemen aan één of meerdere cursussen? Vul dan bijgevoegd inschrijfformulier in en stuur 

dat op naar BAJK, Postbus 100, 5201 AC 's-Hertogenbosch of stuur een mail met al je gegevens naar 

ines@BAJK.nl. 


