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In september start de cursus ook in Eelde

Helicon-opleiding tot 
boomtechnisch adviseur 
komt naar het noorden

In Eindhoven bestaat de opleiding al even, 

maar nu komt hij ook naar het noorden: 

boomtechnisch adviseur/European tree 

technician (ETT). Dat is gebeurd op speciaal 

verzoek van Corik Geurts, projectleider 

boomverzorging en boomtechnisch adviseur 

bij Helicon Opleidingen. Geurts klopte aan 

bij Terra Next met de vraag of er interesse 

was, en daar werd enthousiast op gerea-

geerd. In september start de opleiding in 

Eelde voor boomverzorgers, werkvoorbe-

reiders, onderzoekers en adviseurs die het 

ETT-certificaat willen behalen.
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Het idee om de opleiding naar Eelde te halen, ont-
stond toen Geurts in gesprek ging met (potentiële) 
studenten. ‘Zij gaven aan dat de behoefte er is om 
de opleiding dicht bij huis te volgen. Studenten 
komen vanuit het hele land. De afstand naar 
Eindhoven is dan vaak niet praktisch. Dit probleem 
nemen we nu weg voor mensen in het noorden 
van het land.’ De opleiding betekent een samen-
werking tussen Helicon en Terra Next. De opleiding 
wordt vanuit Eindhoven aangestuurd, maar alles 
gebeurt in overleg met Terra Next. ‘De opzet van 
de opleiding in Eelde is hetzelfde als in Eindhoven. 
De gastdocenten en het lesrooster worden als 
een soort satelliet gedropt.’ Het eerste jaar houdt 
Geurts nog een oogje in het zeil. ‘Belangrijk is dat 
de kwaliteit van de opleiding gewaarborgd wordt. 
Op termijn gaat de organisatie steeds verder over 
naar Terra Next.’

Belangrijke voorwaarde
De 32 wekelijkse lessen vinden plaats in de avond-
uren, met als stip aan de horizon het examen 
European tree technician. Zowel opdrachtgevers 

als opdrachtnemers hechten grote waarde aan 
dit certificaat. Geurts: ‘Je moet aantonen dat je 
de juiste opleiding hebt. Veel bedrijven nemen 
ETT’ers in dienst omdat zij bepaalde kennis in huis 
hebben. Bedrijven en gemeenten kennen ook de 
waarde van het certificaat. De volledige opleiding 
duurt één jaar, bestaande uit 32 lesavonden en 
vier praktijkdagen.’ Daarin worden onder andere de 
volgende onderwerpen behandeld: boombiologie, 
regelgeving en organisatie, verzorging, boombe-
scherming en conditiebepaling. ‘Gedurende de 
opleiding wordt er in een reële situatie een boom-
technisch onderzoek uitgevoerd. Aan de studenten 
de taak om uit te zoeken wat er mis is en hoe dit 
op te lossen. Uit het onderzoek komt uiteindelijk 
een advies voort.’

Een stap verder
In juli vond er een informatieavond plaats waarop 
(toekomstige) cursisten alvast een indruk van 
de opleiding konden krijgen. Bunny Ringelink, 
accountmanager bij Terra Next, was hierbij aan-
wezig. ‘Er kwamen 25 mensen af op deze avond, 

en tot nu zijn er voldoende aanmeldingen om te 
starten. Maar er kunnen zeker nog mensen aanslui-
ten. De opleiding gaat 18 september van start. Een 
aantal bezoekers van de informatieavond heeft 
het European treeworker-certificaat al behaald. 
Zij vroegen zich af wat de meerwaarde van deze 
opleiding is. Een logische vraag, maar deze oplei-
ding gaat een stap verder. Aan bod komt onder 
andere boombeheer, regelgeving, administratie en 
organisatie, boomtechnisch onderzoek en advise-
ring.’ Aanmelden voor de opleiding is nog mogelijk.
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