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Geïntegreerde Knaagdierbeheersing 

 
Op agrarische bedrijven geldt vanaf 1 januari 
2023 één aanpak voor zowel binnen als buiten 
bedrijfsgebouwen: de geïntegreerde aanpak.
 
Dat betekent: Eerst voorkomen, dan genezen.
Eerst bedrijfshygiëne en bouwkundige maatre-
gelen. Dan niet chemische bestrijding en 
uiteindelijk inzet van rodenticiden. 
Bij toepassing van rodenticiden mag u deze 
alleen gebruiken als sluitstuk bij geïntegreerde 
aanpak.
In noodgevallen gelden bijzondere regels.
 
Wanneer u rodenticiden gebruikt dient u een 
vakbekwaamheidsbewijs te hebben. Dit is 
vanaf 1 januari 2023: IPM-KBA.
 
Ook moet uw bedrijf gecertificeerd zijn en 
opgenomen in het register IPM-KBA bij 
Bureau Erkenningen (www.erkenningen.nl )
 
Meer informatie bij:
• Keurmerk Plaagdier Management 
 Bedrijven (KPMB),
• Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit  
 (NVWA) 
• Inspectie Leefomgeving en Transport   
 (ILenT) 
• Bureau Erkenningen



januarijanuarinajaar

OPLEIDINGEN EN MOGELIJKHEDEN 
per 1 december 2021

2021 2022 2023

Examens IPM-KBA worden aangeboden Er worden geen examens KBA meer afgenomen 1 januari 2023 IPM-KBA verplicht 
Eén aanpak voor zowel binnen als buiten bedrijfsgebouwen: 
de geïntegreerde aanpak

Opleidingen worden door diverse organisaties gegeven. Het examen wordt alleen door genoemde instellingen afgenomen.
Een licentie IPM-KBA kan verlengd worden door het volgen van twee kennisbijeenkomsten, inclusief herexamen.

Uw licentie U wilt

Geen licentie gewasbescherming

Licentie gewasbescherming UG, BG of BG+DB

Licentie gewasbescherming UG+KBA, BG+KBA
of BG+DB+KBA

Licentie KBA

Licentie KBA-GB

Licentie IPM-KBA

Start-examen IPM-KBA
bij één van de volgende aanbieders:

U doet

— Aeres Training en Praktijkcentra (aeres.nl)

— AOC TerraNext Kennisbijeenkomst Knaagdierbeheersing 
  Agrarische Bedrijven | TerraNext

—  Clusius College Agro & Groen - Onderwijsgroep Noord
  west-Holland (onderwijsgroepnwh.nl)

—  Curio Groen en Dier | Curio

— Lentiz Cursusaanbod - Lentiz | Cursus & Consult

— Scalda/Helix Opleidingen in iedere vorm | Helix Learning

—  Terra Trainingen Home | Terra Trainingen

—  Yuverta Bedrijfsopleidingen aanbod bekijken | Yuverta

— Zone College Volwassenen - Zone.college (zonecollege.nl)

https://www.aeres.nl/onderwijs/training-en-praktijkcentra
https://www.terranext.nl/over-terranext/actueel/kennisbijeenkomst-knaagdierbeheersing-agraris
https://www.terranext.nl/over-terranext/actueel/kennisbijeenkomst-knaagdierbeheersing-agraris
https://www.onderwijsgroepnwh.nl/portal-over-het-bedrijf/agro-groen
https://www.curio.nl/cursus/groen-en-dier
https://www.lentiz.nl/cursus-en-consult/cursussen-opleidingen/
https://helixlearning.nl/opleidingen/#122
https://www.terratrainingen.nl/
https://llo.yuverta.nl/bedrijfsopleidingen/bedrijfsopleidingen-aanbod/
https://zonecollege.nl/volwassenen/

