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In 2008 zocht de vakgroep boomspecialisten 

van VHG contact met drie mbo-scholen om te 

starten met een mbo-opleiding tot European 

Treeworker. Binnen deze opleiding moesten leer-

lingen naast werken in de praktijk een  dag per 

week de opleiding kunnen volgen. Met geld van 

Agentschap NL startte het project BBL Treeworker 

tussen de opleidingsinstituten en de bedrijven. 

Het  doel van het Treeworker-project vier jaar 

geleden was het opleiden van toekomstige 

European Treeworkers. Er moest nog gekeken 

worden hoeveel animo er zou zijn, verspreid over 

een aantal jaren. En ook het curriculum moest 

goed opgepakt kunnen worden door studenten. 

Inmiddels zijn op drie verschillende opleidingslo-

caties meer dan honderd Treeworkers opgeleid. 

De meesten daarvan hebben ook het European 

Treeworker-certificaat behaald. 

 

Projectfase voorbij; wat nu? 

De projectfase is inmiddels voorbij; de opleiding 

heeft zijn vuurdoop goed doorstaan. André 

Hillebrand, docent aan Helicon Opleidingen te 

Apeldoorn: ‘Onze Helicon-vestiging gaat nu 

op eigen kracht verder met het opleiden van 

Treeworkers. Vanaf het eerste moment liep de 

opleiding goed en trok voldoende gegadigden 

om meerdere Treeworker-klassen te vullen.’ 

Hillebrand is gecharmeerd van de doelgroep: 

‘Ondanks de grote verscheidenheid aan herkomst 

en achtergrond hebben alle leerlingen één ding 

gemeen: ze willen European Treeworker worden 

en geven er alles voor om die droom waar te 

maken.’  

 

Inhoud opleiding 

De opleiding, waarin alles om boomverzorging 

draait, wordt aangeboden in een BBL-variant 

op niveau 3. De leerling haalt zijn diploma 

‘Vakbekwaam medewerker’ en gaat vervolgens 

op voor het ETW-certificaat. Mocht de leerling 

zakken voor één of meerdere onderdelen van het 

ETW-examen, dan kan de leerling nog deelnemen 

aan de terugkomavonden voor het herexamen.  

Na drie jaar projectfase is er in de opbouw van de 

lessen en de thematisering niet veel veranderd. 

De grootste verandering ligt erin dat Nederlands 

en rekenen ingevoerd is in het mbo. Hillebrand: 

‘Het heeft enige moeite gekost om dit te imple-

menteren, maar we denken aankomend school-

jaar met de juiste formule van start te kunnen 

gaan. Trouwens, voor diegene die Nederlands 

en rekenen echt niet ziet zitten, is de opleiding 

ook in een cursusvariant te volgen.’ Verder ver-

klaart Hillebrand: ‘Daarnaast hebben we enkele 

accenten verschoven aan de opleiding en is er 

een nog betere afstemming op de behoefte van 

de deelnemer en het bedrijfsleven. Daarvoor was 

deze poefperiode erg belangrijk: om de input en 

feedback die we gaandeweg ontvingen, daad-

werkelijk in de opleiding mee te nemen. Ook is er 

een goede samenwerking ontstaan met de exa-

minerende instantie IPC Groene Ruimte.’ 

  

Het docententeam 

Het team van docenten en instructeurs bevat 

momenteel drie ETW’ers. Waar nodig, worden zij 

bijgestaan door mensen van buiten. Dit kan zijn 

wanneer de groepsgrootte dit vereist, of wanneer 

er expertise nodig is op een bepaald vakgebied. 

‘Het is prettig lesgeven aan de Treeworker-

klassen,’ vindt Hillebrand. ‘De leerlingen zijn 

goed gemotiveerd en brengen veel kennis 

mee van het bedrijf waarvoor ze werken. De 

Treeworker-opleiding wordt over het algemeen 

niet als makkelijk ervaren. Wanneer de leerling 

niet meer doet dan meelopen met de acht weken 

op school, is de kans om ETW’er te worden 
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Er is een toenemende vraag naar professiona-

lisering in de bomenmarkt. Dit uit zich in de 

vraag naar European Treeworkers in het bestek. 

Sterker nog, er zijn niet veel bestekken meer 

te bekennen die er niet naar vragen. Om aan 

deze vraag te voldoen, maar de kwaliteit van de 

opleiding European Treeworker te waarborgen, 

startte vier jaar geleden het project om op gro-

tere schaal Treeworkers op te leiden, verdeeld 

over drie opleidingslocaties. Is deze proefperiode 

goed verlopen? 
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Cornelis van der Wal is een leerling van 
het tweede jaar Treeworker-opleiding.
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klein. Je moet als leerling echt wel meer input 

leveren dan dat of alleen aanwezig zijn. In deze 

opleiding onderscheiden de echt gemotiveerde 

toekomstige ETW’ers zich van de rest.’ Hillebrand 

wil benadrukken dat het behalen van een ETW-

certificaat de verdienste is van drie partijen: de 

opleiding, de leerling en het bedrijf. Hillebrand: 

‘Wanneer dit plaatje klopt, kan iedereen in twee 

jaar Treeworker worden. Is iemand niet geschikt 

voor het vak, dan zijn wij daar na de thema’s 

“klimmen 2” en “zware velling” wel achter. 

Natuurlijk moet een leerling naast een goede 

fysieke gesteldheid ook beschikken over een 

gezonde beroepsinteresse. Sortimentskennis, 

houtanatomie en boombescherming worden over 

het algemeen als moeilijk ervaren.’ 

 

Toekomstwensen 

De ETW-opleiding staat niet stil nu de projectfase 

voorbij is. Er staan weer nieuwe toekomstige 

wensen op stapel, een teken dat er een ambitieus 

en gedreven team aan het roer staat. ‘We willen 

de aankomende tijd de praktijkopleiders meer 

betrekken bij de opleiding, de avonden voor 

praktijkopleiders continueren en meer gebruikma-

ken van de expertise van de verschillende bedrij-

ven. Denk hierbij aan excursies naar grote boom-

verplantingen en het afbreken van bomen met 

behulp van een telekraan. Meer gebruik maken 

van de mogelijkheden die de sociale media ons 

bieden, is ook een van de aandachtspunten voor 

aankomend jaar. Achterover leunen is er dus niet 

bij! Verandert het vak boomverzorging niet, dan 

verandert het onderwijs wel. De opleiding is net 

als de boomverzorging: elke dag een nieuwe uit-

daging door verandering van omstandigheden.’
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Achtergrond

Het Treeworker-team van Helicon Opleidingen te Apeldoorn. Van links naar rechts: Frank Braat, instructeur ETW-
opleiding; Bart Giesselbach, instructeur ETW-opleiding en André Hillebrand, docent en opleidingscoördinator. Alle 
drie verbonden aan Helicon Opleidingen MBO Apeldoorn.

Instructeur Frank Braat met een leerling in actie.
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