Spelregels

Online Kennisbijeenkomst
Verlenging Vakbekwaamheidsbewijs Gewasbescherming
•

•

•

Let op! Verlenging van de licentie is niet meer mogelijk als je licentie is
verlopen. Houd daarom de verloopdatum van jouw spuitlicentie goed in de
gaten!
Je kunt de online kennisbijeenkomst Gewasbescherming gebruiken voor
verlenging van het vakbekwaamheidsbewijs Uitvoeren Gewasbescherming en
Bedrijfsvoering Gewasbescherming.
Voor verlenging heb je vier studiepunten nodig. De online kennisbijeenkomst
Veiligheid geeft recht op 1 studiepunt. Je kunt de andere studiepunten
behalen door een door Bureau Erkenningen erkende bijeenkomst te volgen.

Forum
Via een online forum ben je verplicht om tijdens het bestuderen van de module vier
keer een actieve bijdrage aan de discussie te leveren. De online kennisbijeenkomst
Veiligheid helpt je hier actief bij en geeft de momenten aan waarop je dat kunt doen.
Een forumbijdrage van één woord is geen bijdrage! Je mag het Forum natuurlijk ook
vaker gebruiken.
Identiteitscontrole
Tijdens het doorlopen van online kennisbijeenkomst moet je jouw
identiteit bevestigen. Je doet dit door het beantwoorden van een aantal persoonlijke
vragen. Bij de start van de module krijgt je 10 vragen. Tijdens het doorlopen van de
module word je op een aantal willekeurige momenten gevraagd om een van de
vragen nogmaals te beantwoorden. Heb je een vraag na drie keer nog niet goed
beantwoord, dan moet je helemaal opnieuw met de module beginnen.
Voortgangstoets
Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een voortgangstoets. Je dient een score van
minimaal 65% te behalen om door te kunnen naar het volgende hoofdstuk. Slaag je
niet voor de voortgangstoets, dan kun je een herkansing doen.
Eindtoets
De online kennisbijeenkomst wordt afgesloten met een eindtoets. Heb je de eindtoets
behaald en ook je forumbijdragen geleverd, dan heb je het studiepunt behaald en
zorgen wij ervoor dat alle benodigde gegevens aan Bureau Erkenningen worden
doorgegeven. Heb je de eindtoets niet behaald dan moet je deze opnieuw maken tot
het moment dat u deze heeft behaald.

