
 

 

  

 

 
Studienamiddag  

 FYTOLICENTIE ‘ON THE ROAD’ 
4, 11, 12 en 16 december 2019  

Geel – Sint-Niklaas – Roeselare – Diepenbeek  

 

 
  

 

Deelname is gratis, maar gelieve vóór 29 november 2019 in te schrijven  
met vermelding van datum en locatie via info@pcsierteelt.be of 09 353 94 94. 

Waar en wanneer? 
Woensdag 4 december 2019 
van 14u15 tot 17u30, ontvangst om 13u45 
Thomas More Hogeschool - Kleinhoefstraat 4, 2440 Geel  
 
Woensdag 11 december 2019 
van 14u tot 17u15, ontvangst om 13u30 
Odisee Hogeschool - Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas 
(Parkeren kan op Parking Don Boscokerk, Parking  
Sporthal (gratis) en op Parking AZ Nikolaas (betalend))  

Donderdag 12 december 2019 
van 14u tot 17u15, ontvangst om 13u30 
Hogeschool VIVES - Wilgenstraat 32, 8800 Roeselare 
(Parkeren kan op de VIVES Parking Bollenstraat-Hoek 
Meensesteenweg (gratis)) 

Maandag 16 december 2019 
van 14u tot 17u15, ontvangst om 13u30 
Hogeschool PXL - Gebouw H, Agoralaan, 3590 Diepenbeek 
 
 

 

Deze studiedagen worden georganiseerd in samenwerking 
met de hogescholen Thomas More, Odisee, VIVES en PXL. 

 

Voor het behoud van je fytolicentie P1, P2 of P3 
dien je respectievelijk 3, 4 of 6 vormingsactivi-
teiten te volgen. Heb je nog niet voldoende 
activiteiten gevolgd? PCS gaat deze winter ‘on 
the road’ met een aanvullende opleiding 
fytolicentie voor siertelers (open lucht en onder 
bescherming) en groenvoorzieners. Zowel voor 
bedrijfsleiders als hun medewerkers de ideale 
gelegenheid om hun kennis over gewas-
bescherming bij te schaven. Dankzij de 
samenwerking met hogescholen kunnen ook 
studenten aansluiten. Van harte welkom! 
 
Programma (éénzelfde programma op vier locaties) 
• Geïntegreerde gewasbescherming in de 

praktijk: van monitoring en preventie tot 
biologische en chemische aanpak 

• Klimaatverandering en plantgezondheid:  
stand van zaken en nieuwe opkomende 
plagen  

 

door Joachim Audenaert (PCS, Adviesdienst 
Gewasbescherming) en Liesbet Van Remoortere  
(PCS, Waarnemings- & Waarschuwingssysteem)  
 
 

Deze studiedagen komen in aanmerking  
als vormingsactiviteit voor de fytolicentie.  
Breng je identiteitskaart mee.  
Meer info op www.fytolicentie.be. 

 
  

 
 

 
 


