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‘Negentig procent van de studenten gaat uiteindelijk voor het ETW-diploma’
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Inmiddels zal de naam Yuverta wel enigszins 
bekend zijn bij de meeste boomverzorgers 
en andere beroepsbeoefenaren in het groen, 
vooral bij groenmensen in het midden en  
zuiden van Nederland. Het voormalige Helicon 
zocht enkele jaren geleden de samenwerking 
op met Wellantcollege en wat later haakte daar 
opleidingsinstituut CitaVerde bij aan. Deze drie 
vormen nu samen één organisatie onder de 
naam Yuverta, met meer dan vijftig scholen in 
het zuiden en midden van Nederland. Corik 
Geurts is opleidingscoördinator van de oplei-
ding Vakbekwaam boomverzorger, die sinds 
het lopende studiejaar een eigen curriculum 
heeft.

Vakbekwame boomverzorgers uit Boxtel
Geurts: ‘De opleiding Vakbekwaam boomver-
zorger wordt door Yuverta op twee plaatsen 
aangeboden, in Velp en vanaf augustus 2022 
dus ook in Boxtel. Voor wie vooral gericht is op 
en bekend is met Velp, verandert er dus niets. 
Ben je voornemens de opleiding in Eindhoven 
te volgen, dan moet je dus weten dat je 
vanaf komend studiejaar in Boxtel moet zijn. 
Hemelsbreed hebben we het over ruim  
20 kilometer, dus dat is niet heel ver en voor 
sommigen juist dichterbij. In Eindhoven zijn al 
sinds jaar en dag een vmbo en mbo gevestigd. 
Dit levert wat beperkingen op, met name voor 
het vmbo. En niet alleen wat betreft ruimte. Het 
is daarom goed dat de mbo-opleidingen ver-

trekken uit Eindhoven. Dat maakt alle vestigin-
gen sterker. En ach, hoe vaak ben je als student 
nu op locatie? Het is een bbl-opleiding. Van die 
ene dag per week ben je zeker het eerste jaar 
zo’n 70 procent van de tijd buiten aan het werk.’

Grote vraag naar ETW’ers
Ruim 90 procent van de studenten komt naar 
de opleiding om uiteindelijk het diploma 
European treeworker te kunnen behalen. ‘Sinds 
vorig jaar hebben we als opleiding een eigen 
curriculum met een eigen Crebo-nummer. 

Hierdoor is er meer vrijheid voor de inrichting 
van de opleiding en de opbouw naar het exa-
men. We kunnen nu dus specifiek opleiden 
voor dat ETW-examen’, vertelt Geurts. ‘En er is 
in de markt grote behoefte aan gediplomeerde 
ETW’ers. Wij krijgen regelmatig aanvragen uit 
het werkveld voor goede en gekwalificeerde 
boomverzorgers. De belangstelling voor de 
opleiding is al jaren stabiel. In Velp, waar de 
opleiding ook op mbo 4-niveau wordt gegeven, 
hebben we twee volwaardige klassen en in 
Eindhoven, wat straks Boxtel wordt, zo’n 25 per-
sonen. Heb je belangstelling voor het vak, weet 
dan dat je vrijwel zeker gegarandeerd bent van 
een baan. Dus ik zie je graag komend studiejaar 
in Boxtel!’

Yuverta verhuist opleiding Vakbekwaam boomverzorger naar Boxtel

Na zo’n veertig jaar verhuist de opleiding tot vakbekwaam boomverzorger van Eindhoven naar Boxtel. Helicon Eindhoven wordt Yuverta Boxtel. 

Dit is een van de gevolgen van de fusie en de naamswijziging van wat nu Yuverta heet. Corik Geurts: ‘Deze verhuizing is een ver sterking van beide 

Yuverta-locaties.’
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