Helicon geeft les in boomverzorgingstechnieken, maar
ook in boomtechnisch onderzoek.

‘Helicon-opleiding boomverzorging
blijft topspecialisten afleveren
dankzij constante vernieuwing en
verbetering’
Opleiding na vijftien jaar volwassen met eigen Crebo-kwalificatie
Helicon Opleidingen gaat fuseren en heet vanaf
augustus 2021 Yuverta. Maar ook inhoudelijk
profileert de school zich met nieuwe zaken.
Zo heeft de opleiding boomverzorging een
belangrijke stap gezet op het gebied van
opleidingskwalificatie. Ook wordt er hard

Dit jaar worden Helicon Eindhoven en Velp
onderdeel van een grotere groenonderwijs
groep. De scholengroep wordt actief onder de
naam Yuverta. ‘Dat wordt even wennen voor al
diegenen voor wie Helicon Groenopleidingen
een begrip is. Maar schaalvergroting biedt
ook een vorm van zekerheid’, aldus boom
verzorgingsdocenten Corik Geurts en André
Hillebrand.

gewerkt aan het curriculum en de ETWexamenafstemming, zodat bedrijven – ondanks
de coronatijd – verzekerd kunnen blijven van
een hoge onderwijsstandaard.
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Crebo-kwalificatie
Sinds jaar en dag zijn Hillebrand en Geurts
bevlogen kartrekkers bij de opleiding boom
verzorging aan Helicon. Het doorwinterde
docentenduo vertelt over alle ontwikkelingen
op school, te beginnen met de kersverse
overwinning op het gebied van onderwijs

normering: een eigen Crebo-kwalificatie voor
de opleiding boomverzorging.
Hillebrand: ‘Crebo staat voor Centraal Register
Beroepsopleidingen. Een Crebo-kwalificatie
zorgt voor uniformiteit en normering in het
onderwijs met betrekking tot wat een examen
deelnemer moet kennen en kunnen. Er zijn
verschillende Crebo-kwalificaties, waaronder
een groot aantal opleidingen valt. De opleiding
boomverzorging viel vanaf de oprichting in
2006 tot en met 2020 onder een andere Crebokwalificatie: eerst Bos- en natuurbeheer, later
Groen- en cultuurtechniek. Maar inhoudelijk
zit er tussen groen- en cultuurtechniek en
boomverzorging een wereld van verschil.
Om toch aan de eisen te voldoen, moesten de
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‘In de markt is
behoefte aan3000
ETW’ers; er staan
1312 geregistreerd’
vaktermen, kerntaken en werkprocessen vaak
‘vertaald’ worden naar de opleiding en het
examen boomverzorging. Dat leverde weleens
wrijving op bij de centrale examencommissie.
Van dit soort lastige situaties zijn we nu af.’
Met ingang van het komende schooljaar
beschikt de opleiding boomverzorging dus
over een geheel eigen Crebo-kwalificatie, die
ongetwijfeld ‘Boomverzorging’ zal gaan heten.
Daar hebben Geurts en Hillebrand zich stevig
voor ingespannen, samen met het bedrijfsle
ven en de VHG, waardoor de vak- en examen
inhoud ook marktconform is. De eigen Crebokwalificatie vormt een kroon op het werk van
de twee betrokken docenten. ‘We kunnen nu
eindelijk ons eigen schoolexamen maken en
direct laten aansluiten op onze opleiding. Het
gaat nu over specifieke boomverzorgingszaken,
zoals bomen verplanten, stobbenfrezen, klim
technieken, noem maar op’, vertelt een trotse
en opgeluchte Geurts.

Hillebrand: ‘Op initiatief van onder andere de
VHG werd zo’n vijftien jaar geleden de cursus
Uitvoering en werkvoorbereiding boom
verzorging omgezet naar een bbl-traject.
Het verkrijgen van een eigen Crebo-kwalificatie
is de laatste stap in dit proces en maakt de
opleiding boomverzorging officieel volwassen.
Onofficieel waren we dat natuurlijk al, want
de leerlingen zijn na hun examen specialist en
vinden allemaal werk. De vraag naar ETW’ers is
groot; de opleiding heeft een enorme arbeids
relevantie. Er is becijferd dat er in de markt
behoefte is aan zo’n 3000 ETW’ers, terwijl er op
dit moment 1312 staan geregistreerd! Bedrijven
weten de weg naar ons ook goed te vinden.’ De
leerlingen die onder de oude Crebo-kwalificatie
zijn gestart, worden overgeschreven. Zij krijgen
voortaan les en sluiten hun examen af onder de
nieuwe Crebo-kwalificatie.
Harmonisatie vakinhoud
Ook al verandert er nu officieel het een
en ander, ook de inhoud van de opleiding
boomverzorging wordt voortdurend ver

beterd en vernieuwd. In maart staken Geurts
en Hillebrand, enkele collega’s van Helicon
Eindhoven en Velp en een examinerende partij
de koppen bij elkaar tijdens twee harmonisatie
dagen. Die examinerende partij was in dit
geval PC Bomen, maar het had ook IPC Groene
Ruimte kunnen zijn. Geurts: ‘Er vindt voort
durend afstemming tussen de vestigingen in
Eindhoven en Velp plaats en ook vernieuwin
gen in het lesprogramma. Maar ditmaal was
de centrale vraag hoe Helicon zijn boomver
zorgingsstudenten nog beter kan voorbereiden
op het externe Europese ETW-examen dat ze
kunnen afleggen na hun schoolexamen.’
Een van de vernieuwingen in het ETW-examen
is dat er in 2020 een simulatie boombescher
ming aan is toegevoegd. ‘We wilden weten wat
er precies van de student wordt verwacht in
het kader van de ETW-certificering. Daarnaast
hebben we alle vakken opnieuw en kritisch
op inhoud doorgelopen. We willen de studen
ten optimaal voorbereiden op hun werk in
de boomverzorging’, aldus Geurts. Hillebrand

Het NKC moet eenduidigheid
scheppen in de wildgroei aan
motorzaagcertificaten

Dankzij de harmonisatiebijeenkomst wijzen alle neuzen dezelfde kant op.

Helicon-docenten William Peters en Harrie Verbeek samen met instructeur Henri Schuurmans
tijdens de training tot examinator NKC
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vult aan: ‘Alle docenten en instructeurs zijn
verantwoordelijk voor hun eigen deel van het
ETW-programma. Maar we willen onze lessen
ook op elkaar afstemmen, van elkaar weten
wie wat doet en of dat overeenkomt met wat
er wordt gevraagd op het ETW-examen. Voor
nieuwe docenten en instructeurs is een harmo
nisatiedag goed om een beeld te krijgen van
de inhoud van de totale opleiding en van het
examen.’ De examinerende partij, PC Bomen,
kreeg tijdens de twee dagen een goed beeld
van hoe Helicon de opleiding boomverzorging
vormgeeft.
Kettingzaagcertificaat
Vanaf dit jaar kunnen deelnemers aan de
opleiding boomverzorging het Nederlands
kettingzaagcertificaat (NKC) behalen.
Dit certificaat is onlangs op de markt gekomen
als Nederlandse variant op het Europese
kettingzaagcertificaat (ECC) en is gebaseerd op
de Nederlandse VBNE-kettingzaagstandaard.
Het NKC heeft als doel om eenduidigheid te
scheppen in de wildgroei aan motorzaag
certificaten.

Links Corik Geurts, rechts André Hillebrand

De eigen Crebo-kwalificatie
vormt een kroon op het werk
van de twee docenten

Het NKC kent net als het ECC oplopende
niveaus. Deze kunnen tijdens de opleiding
boomverzorging als losse onderdelen behaald
worden, waarvoor de deelnemer een certificaat
ontvangt. Het NKC beslaat wel kleinere, beter
behapbare stappen dan het ECC. Hillebrand:
‘Helicon leidt op tot en met NKC-niveau vijf. Van
één tot en met vijf bestaan de niveaus uit het
korten van hout, het afzetten van kleine bomen
en struiken, het vellen van rechtopstaande
bomen, lichte velling en zware velling. Niveau
zes heeft betrekking op hout onder spanning,
niveau zeven op stormhout, maar in Nederland
hebben boomverzorgers daar nauwelijks mee
te maken.’ Zware velling, voorheen Motorzagen
3, blijft een onderdeel van het lesprogramma,
maar heet nu NKC 5. Een commissie heeft
vastgesteld dat voor deelname aan het ETWexamen NKC 4 of gelijkwaardig behaald moet
zijn. ‘Maar vrijwilligers van Staatsbosbeheer
zitten meestal niet te wachten op niveau 5; het
onderwijs is ook kostbaar. Het is dan prettig dat
we onderwijs op maat kunnen aanbieden met
de kleine stapjes van het NKC.’
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