Lees- en studiewijzer Opfriscursus controle sportvisserij
Het cursusmateriaal bestaat uit twee boekjes, de ‘Veldgids controle visdocumenten’ en
‘Controle en communicatie’, ondersteund met instructiefilms en de Handleiding Gebruik
RCS. Dit materiaal vind je op de website onder:
http://www.sportvisserijnederland.nl/verenigingsservice/controle/cursussen
http://www.sportvisserijnederland.nl/hsv-service/controle/registratiesysteemcontroleurs-sportvisserij-rcs/
Het is de bedoeling dat je het cursusmateriaal beide boekjes en de handleiding zorgvuldig
bestudeert en de belangrijkste feiten leert.
Op deze wijze bereid je je goed op de cursus en het online eindexamen:
•

In de Veldgids controle visdocumenten vind je de belangrijkste regels over het
stelsel van visserijregels, visdocumenten en de VISpasvoorwaarden.

•

In het boekje ‘Controle en communicatie’ leer je hoe de wijze waarop het contact
met de sportvissers verloopt in grote mate afhangt van jouw eigen wijze van
optreden en communiceren. In het boekje worden verschillende communicatievaardigheden besproken en belangrijke tips gegeven om de communicatie tijdens
een controle zo goed mogelijk te laten verlopen.

•

In de instructiefilmpjes op de website tref je verschillende controlesituaties aan en
manieren om daar als controleur mee om te gaan.

•

De handleiding gebruik RCS geeft je inzicht in het gebruik van het RCS, het
invoeren, muteren en het maken van overzichten van je geregistreerde controles
en van leden van je controleteam.

Enige tips ter voorbereiding op de toets
Wij raden je aan om de boekjes en de handleiding eerst eens rustig door te lezen. Je kunt
je kennisniveau vervolgens aan de hand van de online “training” verhogen. Aan de hand
van het opzoeken van antwoorden op de oefenvragen uit de training, zul je geleidelijk aan
steeds meer feitenkennis opdoen. Het goede antwoord op elke vraag wordt in de training
getoond en soms ook nader toegelicht. Je kunt over elke vraag zo lang doen als je wilt.
Zodra je het idee hebt dat je het cursusmateriaal goed hebt bestudeerd en je de
oefenvragen goed kunt maken, ga je verder met het online “proefexamen”. Hier bereid je
je voor op het online “eindexamen”.
Het online “eindexamen” bestaat uit een selectie van vragen uit de proefexamen. Voordat
je deelneemt, vragen wij je om je te registreren en in te loggen op de website en.
Wanneer je het eindexamen met goed gevolg hebt afgelegd ( bronz, zilver of goud)
ontvang je hierover bericht en kun je aan de opfriscursus Controle sportvisserij
deelnemen. Voor vragen neem contact op met controleur@sportvisserijnederland.nl
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