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OPLEIDING
Groenopleider Helicon in Velp en Eindhoven
biedt inmiddels al dertien jaar de bbl-opleiding
tot boomverzorger aan. Naar verwachting
heeft de opleiding in januari 2021 haar eigen
kwalificatiedossier, waarmee de continuïteit
van de opleiding is bewezen. ‘Een mooie kroon
op dertien jaar onderwijs’, vindt coördinator
André Hillebrand.
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Voor wie het klappen van
de zweep kent
Elk jaar stromen er twee klassen in voor de opleiding Boomverzorging
bij Helicon in Velp
De standaardopleiding duurt twee jaar. Na
deze twee jaar heb je het diploma vakbekwaam
boomverzorger op niveau 3 behaald en ben je
tevens klaar om deel te nemen aan het ETWexamen. Wie van het vmbo komt, is er zeker
drie jaar mee bezig, maar iemand met een
relevante vooropleiding en werkervaring kan
de opleiding in een verkort traject van één jaar
volgen. In alle gevallen geldt dat de opleiding
gegeven wordt op een niveau waarbij het
behalen van het ETW-examen mogelijk is. Of
een deelnemer in één keer slaagt voor alle zes
onderdelen, hangt af van veel verschillende

factoren. Leeftijd en ervaring spelen hierbij
een belangrijke rol. Niet elke leerling heeft op
zijn bedrijf de mogelijkheid om met een grote
boomverplanting mee te draaien. Dit zie je vaak
terug op het ETW-examen.
‘In de loop der jaren zijn er wel wat nuances
in de opleiding veranderd’, vertelt Hillebrand.
‘Met het team kijken we welke ontwikkelingen
er zijn. Zo krijgen de klimaatverandering en
actuele boomziektes zoals de kastanjebloedingsziekte zeker aandacht in het studieprogramma. We passen de lessen ook aan aan

nieuwe apparatuur, zoals accuzagen of nieuwe
klimmaterialen. De basis van de opleiding tot
boomverzorger blijft gelijk: iedereen moet leren
zagen, klimmen en snoeien. De theoretische
kant van de opleiding is gebaseerd op het
Stadsbomen Vademecum, maar de richtlijnen
uit het Handboek Bomen nemen we zeker mee
in ons programma.’
Grote belangstelling
De belangstelling voor het vak boomverzorging is enorm toegenomen. Hiermee is het
aanbod van studenten ook fors gegroeid. De
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achtergrond van de toekomstige boomverzorgers is diverser geworden, merkt Hillebrand:
‘Tot een aantal jaren geleden zagen we vooral
instroom van studenten die al een baan gevonden hadden bij één van de gerenommeerde
bedrijven. Nu komen nieuwe leerlingen vanuit
verschillende richtingen: mensen met een baan
die zich willen specialiseren of laten omscholen, leerlingen met een arbeidsleerplaats bij
terrein-beherende instanties zoals Geldersch
Landschap, en natuurlijk scholieren die hun
eerste beroepsopleiding kiezen.
Waar we eerst behoorlijk moesten werven,
zien we nu op de open dag veel belangstelling
van personen die goed geïnformeerd zijn en
gewoon treeworker willen worden.’

Vincent Vellekoop (23)
Vincent Vellekoop volgt de opleiding tot boomverzorger bij
Helicon Velp.
Hoe ben je in dit vak terechtgekomen?
Via mijn vooropleiding en stage ben ik in de boomverzorging
terechtgekomen.
Wat is je achtergrond qua opleiding of werk, voordat je hieraan
begon?
Vincent Vellekoop
Voordat ik met de opleiding tot ETW’er begon, heb ik de
hoveniersopleiding gedaan. Ik wilde mij graag verder specialiseren. Aan het eind van de hoveniersopleiding heb ik de keuze gemaakt om mij verder te specialiseren tot boomverzorger.
Hoe heb je de opleiding ervaren?
Het is een erg leerzame opleiding. De afwisseling tussen theorie en praktijk is een erg leuke
combinatie en een prettige manier van werken! Op de lesdagen krijg je voldoende kennis aangereikt. Daarnaast neemt iedereen zijn of haar kennis vanuit het werkveld mee; deze
ervaringen komen altijd weer ter sprake.
Wat vind je het leukste van het vak?
Het leukste aan het werk als boomverzorger vind ik de afwisseling en de uitdaging. Geen dag
is hetzelfde; elke klus vraagt een eigen aanpak.
Wat doe je nu en hoe heeft de opleiding je hierbij geholpen?
Op dit moment werk ik als boomverzorger bij Boomzorg 35 in Doetinchem. De opleiding heeft
mij geholpen om mij verder te ontwikkelen als boomverzorger, door middel van kennis en
certificaten.
Wat zijn je verwachtingen nu je bent klaar bent met de opleiding?
Komend schooljaar ga ik nog een extra jaar van de opleiding volgen om meer diepgang te
krijgen binnen het vakgebied. Daarnaast blijf ik werkzaam als boomverzorger.
Brede leeftijdsrange
Hillebrand: ‘Door de verschillen in de instroom
is de klassensamenstelling ook zeer divers.
De jongste leerling is achttien en is nog vol
van zijn auto en zijn uitgaansleven. De oudsten zijn ruim in de 30 en nemen al een berg
levenservaring mee. Deze senioriteit heeft een
gunstige uitwerking op de jongsten van de
klas. Die trekken zich op aan de ouderen, wat
een gunstig effect heeft op het eindniveau van
de opleiding. Als we twee klassen instroom
hebben, spelen we weleens met de gedachte
om de deelnemers op basis van leeftijd, niveau
en ervaring bij elkaar in de klas te zetten. Maar
ondanks de uiteenlopende leeftijden en interesses is er één belangrijke gemeenschappelijke
deler, en dat is dat ze allemaal European treeworker willen worden.’

Een praktijklocatie moet didactische waarde hebben.
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De standaardopleiding duurt
twee jaar
‘boomchirurg’ eerder al werd vervangen door
‘boomverzorger’. ‘Steeds meer wordt de term
“treeworker” gebezigd, ook al heeft men het
over een boomverzorger. Wie alleen de opleiding tot boomverzorger heeft afgerond en
niet het aanvullende examen ETW met positief
gevolg heeft afgelegd, komt in de markt minder
goed aan de bak. Wil je meedoen, dan heb je
dat certificaat wel nodig’, merkt Hillebrand. ‘Het
ETW-certificaat is voor diegenen die alle facetten van het werk kennen. Het examen is pittig
en de lat ligt hoog. Afhankelijk van je werkplek
kan het zijn dat je na twee jaar meedraaien nog
steeds een beginnende boomverzorger bent.

Twan Simons (40)
Twan Simons vertelt: ‘Mijn passie voor groen
gaat al een tijdje terug. Ik heb in 2002 mijn
kaderopleiding Groen in Nijmegen afgerond
bij Helicon Opleidingen; dat is de hoveniers
opleiding. Na een aantal jaar in de hovenierssector wilde ik mijn groene kennis verbreden
en een switch maken naar een ander werkveld.
Toen ik twee jaar geleden de aanbieding kreeg
om me aan te sluiten bij het treeworkerteam
van de gemeente Horst aan de Maas, was dat
voor mij een kans uit duizenden. Oude bomen,
veteranen, vind ik prachtig; ze hebben alles
overleefd en hebben mij altijd enorm
gefascineerd.
Bij Helicon Eindhoven volgde ik de opleiding
tot boomverzorger. In de opleiding kwam ik
alles te weten over bomen in de breedste zin
van het woord: met een hoogwerker werken,
grote bomen verplanten, verschillende aantastingen in bomen herkennen. Praktijkdagen
worden afgewisseld door lessen over specifieke
theoretische vakkennis door gastdocenten uit
het werkveld. Dat is een prachtige combinatie,
en voor mij echt een pluspunt van deze
opleiding.

Voor sommige leerlingen is het ETW-examen
dan nog een stap te ver, maar degenen die de
opleiding goed hebben doorlopen, geven we
een mooi diploma: Vakbekwaam medewerker
Boomverzorging, niveau 3. Dat heb je óók nodig
om aan de bak te komen.’
Praktijk en theorie hand in hand
In het tweejarige traject gaat een theoriedag
vooraf aan drie praktijkdagen of veldwerk,
waarbij de boomverzorgers in spe aan de slag
gaan met klimmen, zagen of ander werk. In het
tweede jaar komt er wat meer diepgang bij
kijken. De ochtenden worden besteed aan
theorie en de middagen worden praktisch
uitvoerend ingevuld. In dat jaar gaan de
studenten onder meer aan de slag met een
boomeffectanalyse (BEA) of voeren ze een
boomveiligheidscontrole uit. ‘Voor de praktijk
hebben we goed contact met zowel gemeenten
als particulieren. Het terrein waarop we de
praktijkdagen invullen, moet didactische waarde hebben. Een mooi voorbeeld is het landgoed
Hof van Dieren. Dit landgoed heeft lanen die
heel divers zijn ingericht, variërend van heel
jonge bomen tot bomen van meer dan 150 jaar

Na de opleidingen tot boomverzorger en
boomveiligheidscontroleur in Eindhoven wil ik
in oktober ook mijn door COVID-19 uitgestelde
ETW-certificaat halen, en aansluitend het topjaar Boomverzorging in Velp volgen.
Mijn grootste uitdaging is het mij verder verdiepen in grote, groene, oude reuzen – het leren
lezen van deze oude legendes, het begrijpen
van hun aanpassingsvermogen. Het is onvoorstelbaar hoe grote oude bomen zoveel teweeg
kunnen brengen. Leven is laten leven!
In mijn huidige werk als treeworker heb ik
natuurlijk niet alleen te maken met veterane
bomen. Om te zorgen dat volgende generaties ook van zulke bomen kunnen genieten,
onderhouden we het huidige bomenbestand
en planten we nieuwe bomen aan. Dat hoort
er ook bij. Bij aanplant wordt de laatste jaren
veel aandacht besteed aan het aanhoudende
warme klimaat. Diversiteit en biodiversiteit zijn
daarbij sleutelwoorden.

oud. Ook stadspark Meentpark in Apeldoorn is
een fijne plaats.’
Eigen kwalificatiedossier
Helicon Velp en Helicon Eindhoven zijn bezig
met de ontwikkeling van een eigen kwalificatie
dossier. Elke mbo-opleiding moet voldoen aan
de kwalificatiestructuur. Wie geen eigen
kwalificatiedossier heeft, moet het lescurriculum
zo aanpassen of omschrijven dat het in een
bestaand dossier past, zodat de opleiding
goedgekeurd wordt door de onderwijsinspectie.
Hillebrand: ‘We verwachten vanaf januari 2021
te kunnen werken met ons eigen kwalificatie
dossier. Als je je eigen dossier hebt, kun je
omschrijven wat je doet, wat je wilt bereiken en
hoe je het aanpakt. Dat is een mooie kroon op
dertien jaar onderwijs en het toont aan dat we
onze continuïteit hebben bewezen. Daar zijn we
toch wel een beetje trots op.’
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verbreding etc. Dat wordt weer een spannend
jaar, waarin de ambitie om groene kennis in
me op te nemen, toe te passen en te delen
vooropstaat!’

In het komende topjaar bij Helicon staat kennis
over bomen centraal en wordt er nog verder
ingegaan op bepaalde zaken zoals klimaat
bestendig boombeheer, wetgeving, sortiment-
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