Inbedding
Per 01-01-2019 wordt er een vakbekwaamheidsbewijs voor professionele adviseurs ingevoerd. Het
betreft de professionele adviseurs waarvan de adviezen verband houden met het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen, toegelaten voor professioneel gebruik.
Het vakbekwaamheidsbewijs wordt verkregen via de HBO opleiding “Tuinbouw en Akkerbouw” of via
de HBO module Adviseren Gewasbescherming
Voor bestaande adviseurs, in loondienst of als zzp’er, is een overgangsperiode van toepassing.
Hiervoor gelden de volgende criteria:
 Adviseurs die tenminste op 01-06-2018 in loondienst waren of als zzp’er waren geregistreerd
én op 01-01-2019 beschikken over een geldig vakbekwaamheidsbewijs Bedrijfsvoeren
Gewasbescherming, ontvangen een vakbekwaamheidsbewijs Adviseren Gewasbescherming.
De aanvraag daarvan kan in de periode 01-11-2018 t/m 31-12-2018.
Adviseurs die op deze wijze een vakbekwaamheidsbewijs bekomen, dienen ten minste vóór
april 2020 één kennisbijeenkomst Adviseren te volgen.


Aanvragers die wel vóór 01-01-2019 adviseur zijn (ingangsdatum minstens 01-06-2018) maar
niet over Bedrijfsvoeren Gewasbescherming beschikken, kunnen ook met een
inschrijvingsbewijs voor de HBO module Adviseren Gewasbescherming, een voorlopige
licentie Adviseren aanvragen. Examen afleggen voor 31-12-2020.



Mensen die niet binnen de criteria van de overgangsregeling vallen, kunnen een cursus
volgen en examen doen op één van de vier groene HBO instellingen. De cursus Adviseren
Gewasbescherming is ook onderdeel van de opleiding “Tuinbouw en Akkerbouw” aan deze
HBO instellingen.

Er komen separate kennisaanboden Adviseren Gewasbescherming voor het verlengen van een
vakbekwaamheidsbewijs. Daarbij zijn de volgende thema’s van toepassing: Adviseren Teelt,
Onderzoek en Innovatie, Kennisoverdracht. Voor het verlengen van het vakbekwaamheidsbewijs
moeten in vijf jaar, vijf bijeenkomsten gevolgd worden.
V en A over:
Het toekomstige vakbekwaamheidsbewijs Adviseren Gewasbescherming.
1. Per wanneer is het bewijs verplicht?
01-01-2019
2. Voor wie is het bewijs bestemd?
Iemand die beroepsmatig of in het kader van een commerciële dienst, advies verstrekt over
de bestrijding van plagen en het veilig gebruik van pesticiden.
Dit betreft in de regel onder meer: teeltadviseurs, teeltbegeleiders, verkopers met
adviesfunctie.
3. Per wanneer kan een bewijs worden aangevraagd?
01-11-2018
4. Waarvoor is de overgangsperiode?
In de overgangsperiode van 1-11-2018 t/m 31-12-2018 kunnen bestaande adviseurs de
licentie Adviseren gewasbescherming aanvragen.
5. Hoe kan een bewijs worden aangevraagd?
Via www.erkenningen.nl. De overgangsperiode loopt van 01-11-2018 t/m 31-12-2018

6. Wat kost de aanvraag van het bewijs?
€ 5.00 ex BTW
7. Wat moet aangeleverd worden bij de aanvraag?
1) Een op 01-01-2019 geldig vakbekwaamheidsbewijs Bedrijfsvoeren Gewasbescherming
2a) Een werkgeversverklaring dat u minstens vanaf 1-6-2018 in dienst bent als adviseur
- Incl taakomschrijving werknemer
2b) Een uittreksel uit KvK dat u minstens vanaf 1-6-2018 zelfstandig adviseur bent
3) Eventueel een bewijs van inschrijving voor de opleiding en/of het examen Adviseren
Gewasbescherming welke afgerond wordt in 2020.
8. Wanneer wordt het uitgereikte vakbekwaamheidsbewijs Adviseren geldig?
Bewijzen aangevraagd vóór 01-01-2019 worden geldig per 01-01-2019
Bewijzen aangevraagd vanaf 01-01-2019 worden geldig vanaf de datum van het getuigschrift
“Adviseren Gewasbescherming”
9. Hoe lang is het eerste bewijs Adviseren geldig?
Bewijs verkregen vanuit de overgangsmaatregel:
Het is vijf jaar geldig, mits in het eerste jaar van geldigheid, voor april 2020, een
kennisbijeenkomst op het niveau Adviseren wordt gevolgd. Wanneer de bijeenkomst in het
eerste jaar niet gevolgd wordt, vervalt het vakbekwaamheidsbewijs.
Bewijs verkregen na behalen getuigschrift Adviseren Gewasbescherming: vijf jaar geldig.
10. Kan het bewijs Distribueren samengevoegd worden met het bewijs Adviseren?
Neen.
11. Hoe kan ik Distribueren voortzetten wanneer het aan BG gekoppeld is?
Door bij het aanvragen van het bewijs Adviseren aan te geven dat u Distribueren wilt
voortzetten. Dit is een mogelijkheid bij de digitale aanvraag. Aan te leveren: een geldig
vakbekwaamheidsbewijs Bedrijfsvoeren+ Distribueren. De ingangsdatum wordt dan ook 0101-2019
12. Moet het vakbekwaamheidsbewijs Distribueren Bestrijdingsmiddelen worden toegevoegd
aan een ander vakbekwaamheidsbewijs.
Neen. Het gaat zelfstandig bestaan en is niet meer gekoppeld aan Bedrijfsvoeren of
Adviseren.
13. Wie mogen kennisbijeenkomsten Adviseren organiseren?
Ieder die een daartoe goedgekeurd kennisaanbod heeft ontworpen. Het aanbod wordt
vooraf beoordeeld door Bureau Erkenningen.
14. Als ik geen vakbekwaamheidsbewijs Bedrijfsvoeren Gewasbescherming heb, dat minstens
geldig is op 01-01-2019 wat moet ik dan?
a) Examen doen voor de module Adviseren Gewasbescherming bij één van de Groene HBO
instellingen. Met het voorlopig inschrijvingsbewijs vanaf 01-01-2019 (of zoveel eerder als
beschikbaar) een aanvraag doen via www.erkenningen.nl – examens – aanvraag licentie
b) Examen Bedrijfsvoeren Gewasbescherming afleggen vóór 01-01-2019

15. Wanneer kan ik examen doen voor de module Adviseren Gewasbescherming?
Exacte datum is nog niet bekend. Om in de tussentijd toch voor een vakbekwaamheidsbewijs
Adviseren in aanmerking te komen, dient u zich wél voor het opleiding te laten inschrijven en
examen doen vóór 31-12-2020.
16. Welke HBO instellingen leiden op en examineren voor de module Adviseren
Gewasbescherming?
Aeres Hogeschool, Dronten (opleiding Tuin- en Akkerbouw)
HAS Hogeschool, Den Bosch (opleiding Tuin- en Akkerbouw
Van Hall Larenstein, Leeuwarden (opleiding Tuin- en Akkerbouw)
InHolland, Delft (opleiding Tuinbouw en management)
Momenteel wordt nagedacht over een bundeling van de HBO informatie in één loket. Hoe en
waar dit gaat komen is nog niet bekend.
17. Welke bevoegdheden geeft Adviseren Gewasbescherming?
De bevoegdheid voor het beroepsmatig mogen adviseren + de bevoegdheden die behoren bij
Bedrijfsvoeren Gewasbescherming en Uitvoeren Gewasbescherming.
18. Moet ik naast Adviseren Gewasbescherming ook nog Bedrijfsvoeren Gewasbescherming in
bezit hebben?
Neen, want Adviseren omvat ook Bedrijfsvoeren.
19. Als ik examen doe voor Adviseren, moet ik dan ook examen doen Bedrijfsvoeren?
Ja, want de voorwaarde voor het getuigschrift Adviseren, is het MBO certificaat
Gewasbescherming B niet ouder dan vijf jaar. De HBO instelling heeft kontakten met de MBO
instelling om e.e.a. te organiseren.
20. Hoe kan ik het bewijs Adviseren verlengen?
Door:
Óf vijf kennisbijeenkomsten te volgen op het niveau Adviseren
Óf opnieuw examen voor de module Adviseren te doen
21. Hoeveel kennisbijeenkomsten moeten gevolgd worden voor het verlengen van Adviseren
Gewasbescherming?
Vijf kennisbijeenkomsten op het niveau Adviseren.
Minstens één in het thema Adviseren Teelt, minstens één in het thema
Onderzoek&Innovatie, minstens één in het thema Kennis-&Informatieoverdracht.
Overige twee bijeenkomsten thema naar keuze (binnen de competentie Adviseren)
22. Vanaf wanneer kunnen kennisaanboden Adviseren worden voorgelegd ter beoordeling?
01-11-2018
23. Hoe kunnen kennisaanboden Adviseren worden voorgelegd ter beoordeling?
Via www.erkenningen.nl
24. Wat kost een beoordeling van een kennisaanbod Adviseren?
Nog niet bekend, minimaal €50.00
25. Kan een vakbekwaamheidsbewijs Adviseren worden ingetrokken?
Ja, op gezag van de NVWA

26. In welke periode kan iemand zijn vakbekwaamheidsbewijs Bedrijfsvoeren omwisselen voor
Adviseren Gewasbescherming.
In de periode van 01-11-2018 tot/met 31-12-2018. Dit kan uitsluitend via
www.erkenningen.nl
27. Waarom een vakbekwaamheidsbewijs Adviseren Gewasbescherming
Europese regels en wens vanuit de handel.
28. Wat moet gedaan worden om een vakbekwaamheidsbewijs Adviseren te behalen.
Vanaf 01-01-2019 volgen van de Module Adviseren Gewasbescherming op HBO niveau. Deze
module is ook ingebouwd in de opleiding Akker- en Tuinbouw van de agrarische
hogescholen.
29. Hoe lang duurt een module Adviseren Gewasbescherming
12 dagdelen
30. Wat is de inhoud van een module Adviseren Gewasbescherming
Kennis- en informatieoverdracht; Plant- en bodemweerbaarheid; Introductie in
gewasbescherming; Onkruiden; Schimmels; Bacteriën; Virussen, viroiden en fytoplasma’s ;
Insecten; Nematoden; Spuittechniek; Plant en bodemweerbaarheid
31. Criteria voor afronden module Adviseren Gewasbescherming
*Deelname aan de 12 dagdelen
*Schrijven van een duurzaam gewasgezondheidsplan voor een primair akkerbouw- /
tuinbouwbedrijf (minimale score van een 5,5);
*Behalen van het schriftelijk tentamen (minimale score van een 5,5). Dit schriftelijke examen
is een kennistoets. De deelnemer toont aan de theorie over geïntegreerde
gewasbescherming in voldoende mate te beheersen;
*Behalen van het mondeling examen (minimale score van een 5,5). De deelnemer toont aan
dat hij in staat is om kennis over geïntegreerde gewasbescherming mondeling over te
dragen.
32. Wat kost een module Adviseren Gewasbescherming
Dat verschilt per HBO instelling. Prijzen op dit moment niet bekend
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Bestaat er een overzicht van te volgen bijeenkomsten?
(vakbekwaamheidsbewijzen geldig vanaf 01-01-2019)
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Ieder mag alle bijeenkomsten volgen.
Bijeenkomsten KBA(-GB) en MW kunnen niet gevolgd worden op een vakbekwaamheidsbewijs gewasbescherming en vv.
Voor Adviseren Gewasbescherming tellen alleen bijeenkomsten in de competentie Adviseren.
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Uitvoeren Gewasbescherming
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Distr. Bestrijdingsmiddelen voor 1-1-2019
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