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Certificering
Gerrit Speek

Vanaf het jaar 2004 kan uw ringvergunning slechts dan per 1 maart

worden verlengd als u in de drie (3) voorafgaande kalen-derjaren

minimaal één (1) bijscholing hebt gevolgd.

Op 1 maart 2004 dient u dus in de periode 1 januari 2001 t/m 28 februari

2004 minimaal 1 bijscholing met succes te hebben gevolgd.

De bijscholingen zijn begin 2001 gestart, we proberen voldoende

bijeenkomsten te organiseren om een ieder de mogelijkheid te bieden eraan

deel te nemen.

In de (nabije) toekomst zal zeker een verdere differentiëring worden

aangebracht in de te volgen bijscholingen: het mag duidelijk zijn dat het niet

voldoende is om eens in de drie jaar een bijscholing op hetzelfde kennisterrein

te volgen. Mededeling daaromtrent zult u in de toekomst zeker kunnen lezen.

De bijscholingen beslaan een zo breed mogelijk kennisterrein (we houden

ons aanbevolen voor suggesties) en staan altijd aangekondigd op onze

website www.voqeltrekstation.nl bij de "Agenda", leder jaar, rond de maand

januari, krijgt iedere ringvergunninghouder bovendien een overzicht van het

programmma met bijscholingen op papier thuis gestuurd.

Een overzicht van wie welke bijscholing heeft gevolgd is altijd te vinden op

onze website www.voqeltrekstation.nl bij "Informatie voor ringers",

"Certificering" en dan "Certificering gevolgd". Als u geen verbinding hebt

met het internet dan sturen we u op verzoek deze lijst.

Op 01 januari 2001 is het Vogeltrekstation gestart met een certificerings-

systeem voor de ringers. Als de post correct gefunctioneerd heeft hebt u

daar begin 2001 een mededeling over ontvangen. De practische organisatie

daarvan is in samenwerking met de Ringersvereniging. We, het

Vogeltrekstation én de Ringersvereniging, proberen daarmee de kwaliteit

van het Nederlandsevogels vangen, determineren, sexen, leeftijdbepalingen

en alle handelingen en aspecten die daarbij een rol spelen, te bewaken, op

een (nog) hoger peil te brengen, alsook om dit naar buiten toe goed te

kunnen aantonen.
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Eisen aan vaardigheden zijn natuurlijk afhankelijk van de vogelsoorten

waarvoor vergunning is verleend: een deelnemer aan het CES-project
hoeft niet op de hoogte te zijn van dedeterminatie aspecten bij steltlopers,

terwijl van een ganzenflapper niet verwacht wordt dat hij zangvogels kan

determineren. Van elke ringer wordt verwacht dat de determinatie, sexe-

en leeftijdsbepaling van de gevangen vogels geen probleem oplevert.

Hulpmiddelen daarvoor zijn:

1. Handkenmerken, voor het bepalen van soort, geslacht en leeftijd van in

het wild levende vogels. Speek B.J. 1994. NIOO. Voorde"mistnetringer"
is dit boek een "must". U moet hierin, bij wijze van spreken, blindelings

uw weg kunnen vinden.

2. Identification Guide to European Passerines. Svensson L. 1992.4eeditie.

ISBN 91-630-1118-2. Een "must" voor degene diede Engelse taalredelijk

beheerst. Dit is "het" Europese standaardwerk op determinatie gebied.

Het is de "ringersbijbel".

3. IdentificationGuide to European Non-Passerines. Baker K. 1993. ISBN

0-903793-18-0. Het is ons bekend dat er enkele onjuistheden in dit boek

staan, maar helaas er is nog geen bruikbaar alternatief.

Onder het volgen van een bijscholing verstaan we:

a. de deelnemervolgt het programma van het begin tot en met het einde;

b. de deelnemer neemt deel aan alle practische handelingen op die dag,

neemt deel aan de discussies met de cursusleider en de andere

deelnemersover de specifieke onderdelenvan de bijscholing en is bereid

zijn mening te geven en eventueel bij te stellen;

c. aan het eind van zo'n bijscholing is er geen examen, maar de

leidinggevenden kunnen gezamenlijk tot de conclusie komen dat een

deelnemerbovengenoemde punten a. en b. onvoldoendeheeft gevolgd.

Als een aangekondigde bijscholing geen doorgang kan vinden door

overmacht van de zijde van het Vogeltrekstation, zullen deze deelnemers

voorrang krijgen bij deelname aan de eerst volgende drie bijscholingen.
Als dit in conflict komt met de meetdatum voor een ringer, dan wordt zijn
meetdatum dienovereenkomstig opgeschoven en krijgt de ringer een

tijdelijke vergunning totdat één van de drie eerstvolgende bijscholingen
is gevolgd.
De ringer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig bijwonen van

bijscholingen.
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Wie moeten de bijscholingen volgen?ledere ringer, behalve degene die

zijn ringwerk verricht waarvoor bij een DEC (dier experiment commissie)
een goedgekeurd protocol aanwezig is. Voorgaande zin is van toepassing
tot 1 maart 2003. Waarschijnlijk zal op die datum de nieuwe Flora &

Faunawet ook op uw ringvergunning van toepassing zijn en dan ontstaat

er een nieuwe situatie die we nu nog niet kunnen omschrijven.

Die nieuwe Flora & Faunawet kan voor de ringers nog gevolgen hebben

voorde te volgen bijscholingen. Het Vogeltrekstation is daarvoor nog

in overleg met het Ministerie van LNV. Duidelijkheid daarover

verwachten we niet voor het najaar.

Er zijn een aantal activiteiten die we beschouwen als equivalent voor

het volgen van een bijscholing:

a. de ringer die doorhet VT gevraagd wordt een bijscholing ter zake kundig

te leiden.

b. de ringer die door het VT gevraagd wordt een aspirant-ringer, aan het

eindeavan diens opleiding, inéén of meerderevangdagen te beoordelen

op zijn kwaliteiten.

c. als een ringer, buiten het certificeringsprogramma van het VT, een

(buitenlandse) stage, scholing, congres etc. heeft gevolgd waarvan hij

vindt dat het overduidelijk bijdraagt in de kennis en kunde van zijn

onderzoeksproject, dan staat het hem vrij het VT ervan te proberen te

overtuigen dat dit meetelt voor het certificeringsproject.

Op iedere bijscholing is, naast een organisatorische leider, een cursusleider

aanwezig die wordt aangezocht door het Vogeltrekstation en die qua inhoud

die dag meer dan voldoende gestalte kan geven. Aan dezecursusleider wordt

gevraagd alle handelingen van de ringers zeer kritisch te volgen en waar

mogelijk van commentaar te voorzien. Van de ringer wordt verwacht zich

open te stellen voor andere handel- en zienswijzen dan hij/zij tot nu toe gewend
was. De cursusleider heeft derhalve het recht, en wat het Vogeltrekstation
betreft de plicht, om u te vragen uw handelingen eens kritisch te bezien en

misschien wel aan te passen.

Gerrit Speek, Manager Ringcentrale


