Verlengingsbijeenkomsten Gewasbescherming (C07)

Als men eenmaal een gewasbeschermingslicentie heeft (die 5 jaar geldig is)
dient men voor de vervaldatum voor licentie 1 en 2 vier en voor licentie 3 vijf
zgn. kennisbijeenkomsten van een halve dag per keer te volgen. Het thema
van de bijeenkomst is afhankelijk van de licentie die u heeft.
Uitvoeren Gewasbescherming (licentie 1)
Vier te volgen bijeenkomsten, waarvan minimaal één deelname aan
Veiligheid en Techniek.
Bedrijfsvoeren Gewasbescherming (licentie 2)
Vier te volgen bijeenkomsten, waarvan minimaal één deelname aan
Veiligheid en Techniek en één deelname Teelt.
Bedrijfsvoeren + Distribueren (licentie 3)
Vijf te volgen bijeenkomsten, waarvan minimaal één deelname aan
Veiligheid en Techniek, één deelname Teelt en één deelname
Transport en/of Opslag.
Knaagdier Beheersing op het Agrarisch bedrijf (KBA)
Eén bijeenkomst KBA. De totaal te volgen bijeenkomsten is afhankelijk
van uw licentie.
Op onze locaties van Zone.college in Almelo, Doetinchem en Zwolle
worden deze bijeenkomsten verzorgd. Heeft u een groter aantal
deelnemers dan komen wij graag bij u op locatie. Vraag ons naar de
mogelijkheden.
Kosten Kennisbijeenkomsten Verlengen Spuitlicentie
Kennisbijeenkomsten Verlengen Spuitlicentie € 77,50 (excl. 21% btw) per
persoon per bijeenkomst.
Kennisbijeenkomst KBA € 100,- (excl. 21% btw) per persoon per bijeenkomst.
Kennisbijeenkomst Mollen en woelratten € 135,- (excl. 21% btw) per persoon
per bijeenkomst
Als u op één dag twee bijeenkomsten bij ons volgt verzorgen wij voor u een
lunch.
Online ‘bijeenkomst’ Verlengen Spuitlicentie
U kunt voor een deel ook digitaal uw verlenging regelen. Er wordt in de
webshop van de gezamenlijke AOC’s momenteel één bijeenkomst Veiligheid
aangeboden. Deze kunt u in eigen tijd online volgen. Het aanbod wordt
binnenkort verder uitgebreid. De kosten per online bijeenkomst zijn € 65,–.
Klik hier om naar de webshop te gaan
Inschrijven Kennisbijeenkomsten Verlengen Spuitlicentie
Voor actuele data en inschrijving wordt u hier doorgelinkt naar de
site www.erkenningen.nl
Voor het aanmelden van 1 of meer kennisbijeenkomsten verwijzen wij u naar
de website van Bureau Erkenningen, onderdeel van de Connect Groen
(voorheen AOC Raad), zie www.erkenningen.nl. Op deze site staan alle
geplande kennisbijeenkomsten die wij, Groeipunt onderdeel van Zone.college,
aanbieden. U kunt zich hier op ieder moment van de dag aanmelden voor de
kennisbijeenkomsten. Het aanmelden gaat als volgt:
Inloggen met uw gebruikersnaam (meestal uw licentienummer zonder
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punten)* en
Uw wachtwoord (meestal uw geboortedatum; dd-mm-jjjj)
De bijeenkomsten kunt u vinden door op ‘bijeenkomsten zoeken te
klikken’.
Dan hoeft u geen criteria in te vullen (of alleen Doetinchem of Almelo
bij ‘Nederlandse plaats’ en dan weer op de
Optie ‘zoeken’ klikken.
Dan vindt u alle bijeenkomsten van alle kennisaanbieders waaronder
die van Groeipunt (locatie Zone.college Almelo, Doetinchem en Zwolle).
Daar kunt u zich voor een bijeenkomst digitaal aanmelden.
Als u op het volgende icoontje klikt, meldt u zich aan voor de
bijeenkomst en dient u de aangegeven velden in te vullen.
Indien u meer dan drie licentiehouders wilt inschrijven voor 1 of meerdere
kennisbijeenkomsten dan kunt u de deelnemersgegevens ook aan ons per email doorgeven via gewasbescherming@groeipunt.nl . De volgende gegevens
hebben wij van u nodig om de deelnemers aan te melden voor de
kennisbijeenkomsten:
Nummer van de kennisbijeenkomst of de dag en het onderwerp
Naam van de licentiehouder
Geboortedatum
Licentienummer
Indien het aanmelden via de site van Bureau Erkenningen niet lukt, neemt u
dan contact met Groeipunt, zodat wij u kunnen helpen bij het aanmelden voor
de juiste bijeenkomst.
Tevens kunnen wij maatwerk Kennisbijeenkomsten Verlengen Spuitlicentie
voor uw bedrijf/organisatie organiseren. Wilt u meer informatie dan kunt u
contact opnemen met Groeipunt via telefoonnummer 088 – 262 07 03 of email gewasbescherming@groeipunt.nl.
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