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INTERVIEW

Van de outback naar
het klaslokaal
Boomverzorger Harrie Verbeek kiest voor het onderwijs
Hij beklom eucalyptusbomen tot 90 meter hoog in Australië en was tweemaal Nederlands kampioen boomklimmen. Nu draagt Harrie Verbeek zijn
kennis en ervaring over aan de studenten van de opleiding boomverzorger bij Helicon in Eindhoven. ‘Ik had er nooit over nagedacht, maar toen ik de
vacature zag, leek het me een mooie kans.’
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Het eerste jaar zit erop en het bevalt hem goed,
voor de klas staan. Verbeek: ‘Ik ben aangenomen voor de opleiding ETW niveau 3, een
bbl-opleiding met één dag per week les. Het in
praktijk brengen van de theorie doen de studenten de rest van de week, tijdens hun werk.
Het is hartstikke leuk. Wat ik weet, moet ik
omzetten in informatie voor de leerlingen. Dat
geeft ook mij een stuk verdieping van mijn vak.’
Zelf ook naar school
Om les te mogen geven, heb je een kwalificatie
als docent nodig. Wie een afgeronde hbo-opleiding heeft, kan een pedagogisch-didactisch
getuigschrift halen. Verbeek beschikt over de
nodige diploma’s en kennis, met daarnaast een
forse pluk werk- en levenservaring, maar een
afgeronde hbo-opleiding zit daar niet bij. ‘Op
mijn zestiende begon ik aan de hoveniersopleiding en toen ik achttien was, begon ik als
hovenier. Al vrij snel stapte ik over naar boomverzorging. Ik ben eerst European treeworker
geworden en heb daar ervaring in opgedaan
voordat ik aan de opleiding boomtechnisch
adviseur begon.’
De opleiding tot boomtechnisch adviseur
is geen hbo, dus moest Verbeek eerst een
uitgebreid assessment door waarmee werd
beoordeeld of hij een hbo-werk- en -denkniveau heeft. Verbeek: ‘Na de goedkeuring kon ik
de lerarenopleiding doen. Dat doe ik bij Aeres
Hogeschool in Wageningen, de groendocentenopleiding. Het is een deeltijdopleiding van
anderhalf jaar. Omdat ik de vakinhoudelijke
kennis over boomverzorging en klimmen al

heb, hoef ik alleen te leren hoe ik die kennis
moet overbrengen. Ik probeer in april 2021 af
te studeren. Door corona heb ik een behoorlijke
vertraging opgelopen. Ik kon zelf niet werken
en ook niet naar school. Nu, in september, zijn
we weer gestart.’
Hij vervolgt: ‘Als je zelf gestart bent met je
eigen opleiding, mag je werken als docent. Ik
had er nog nooit over nagedacht, lesgeven,
maar toen ik de vacature bij Helicon zag, leek
me dat een mooie kans. Ik wist natuurlijk dat
ik geen lesbevoegdheid had, maar ja, wie niet
waagt, die niet wint.’

doelgroep om mee te werken, vaak al met veel
passie voor bomen. De jongsten zijn een jaar
of achttien, negentien en er zijn ook wat meer
ervaren mensen die de opleiding volgen. ‘De
oudere deelnemers hebben al een intrinsieke
motivatie en de jongeren leren dat ook; dat
groeit. Ik geef daarnaast ook les in het cursorisch onderwijs en verzorg trainingen in BHV en
reddend klimmen. Hiermee worden de boomverzorgers bediend die vaak al aan het werk
zijn met een ETW-certificaat. Daarnaast zijn er
ook trainingen in afvangen, SRT klimmen en
boomveiligheidscontrole.’

Vak blijven uitoefenen
Verbeek: ‘Tot mijn verbazing werd ik aangenomen. Hoewel ik solliciteerde, realiseerde ik
me ook dat ik niet mijn vak uit wil. Dus naast
mijn baan als docent van 0,6 fte werk ik nog
twee dagen per week als zelfstandige om in de
boomverzorging actief te blijven. Voor mezelf,
maar ook omdat ik studenten dan kan voorzien
van info uit de praktijk.’

Van eucalyptus tot palmboom
Verbeek begon op zijn achttiende als hovenier
en maakte al snel de overstap naar boomverzorging. Bij hetzelfde Helicon deed hij de bijbehorende opleiding tot European treeworker.

Klimmend snoeien en beheren van bomen is
‘zijn ding’: ‘Dat is altijd mijn hoofdtaak geweest.
Daardoor kan ik mensen goed begeleiden. Ik
zie wanneer iemand vastloopt bij het klimmen.
Dan kan hem in de goede richting leiden en
vertellen welke bewegingen hij moet maken.
Daarnaast moedig ik mijn studenten aan om
eens anders naar bomen te kijken, zodat ze
straks hun klanten goed informeren over het
belang van bomen. Bij dit vak gaat het juist niet
alleen maar om kettingzagen!’
Verbeek vindt de studenten een interessante
Harrie Verbeek
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je aan de slag met wat wij hier als kamerplant
hebben: bougainvilles, ficussen of eucalyptussen tot wel 90 meter hoog, en natuurlijk
veel palmen. Mét de bijhorende dieren, zoals
grote spinnen, slangen en andere dieren die in
bomen leven. Het werkend reizen was wel een
hoogtepunt in mijn carrière. Tussendoor werkte
ik weer bij Soontiëns en verzorgde bomen bij
particuliere klanten, vaak weer met een hoop
inspiratie en vernieuwde inzichten op zak.’
Herkenning
Een belangrijk deel van de opleiding bestaat
uit zogenaamde IBS’en: integrale beroepssituaties. Zo wordt gezorgd dat de onderdelen
van de opleiding veel weg hebben van echte
werksituaties en daarop worden afgestemd.
Voorbeelden zijn het verplanten van bomen en
het beoordelen van bomen op veiligheid. Ook
de Arbowet is een thema. Verbeeks taak houdt
hoofdzakelijk verband met klimmen, boomveiligheidscontrole, houtanatomie en motorzaagtraining. ‘Het is een heel brede opleiding.
Ik herken mezelf wel in de mensen die voor me
zitten. De hele dag in de schoolbanken te zitten
terwijl je buiten wilt zijn – ik weet precies hoe
dat voelt. Op veel dagen zijn we ook buiten aan
het werk. Voor klimtechniek maken we blokken;
we zijn dan drie dagen per week aan het klimmen of met een motorzaag in het bos aan het
werk. Het mooiste vind ik om mensen echt als
team te leren samenwerken, want daar gaat het
uiteindelijk om.’

Klimles: ‘Ik zie wanneer iemand vastloopt.’

Vervolgens werkte de klimmer zeventien jaar
bij Soontiëns Boomverzorging in Eindhoven.
Dertien maal deed hij mee aan het Nederlands
kampioenschap klimmen en in 2013 en 2015
behaalde hij de titel. ‘Toen begon mijn internationale carrière. Wanneer je eenmaal aan het
Nederlands kampioenschap hebt meegedaan,
komen ook andere wedstrijden in zicht. Zo
heb ik drie keer meegedaan aan het WK in de
Verenigde Staten, in Milwaukee, San Antonio en
Knoxville, en zeven keer aan het Europees kampioenschap. En toen ging het balletje rollen. Ik
heb in Duitsland en België gewerkt op inhuurbasis voor andere collega’s. En ik heb een jaar
onbetaald verlof genomen om naar Australië
te gaan. Het werk in de verschillende landen is

soms anders, maar er is wel sprake van een universele taal onder collega-boomverzorgers. Je
kunt vaak in ieder land wel werk vinden en er is
meestal meteen een klik onder boomverzorgers
wereldwijd. Ook voor dit jaar sta ik gekwalificeerd voor het EK, maar vanwege corona zijn er
helaas geen wedstrijden.’
Verbeek vertelt verder: ‘In Duitsland was er veel
verzorgend werk, zoals snoeien en groeiplaatsverbetering. In Australië worden boomverzorgers vooral als rooiers aan de slag gezet. Als
je daar als boomverzorger aan de slag gaat, is
dat echt wel even anders. Je werkt daar op een
tropisch strand of in een woestijn of zit midden
in het regenwoud in de bomen. Vervolgens ga

Verbeek moet en wil ook zelf op de hoogte
blijven van alle ontwikkelingen. ‘Dat heb ik altijd
al gedaan. Dus ik lees vakbladen, bezoek beurzen en ben bestuurslid van de KPB-ISA, kring
Praktiserende boomverzorgers. Regelmatig
volg ik workshops, zoals de leadership workshop
voor bestuursleden van een chapter van de ISA
(International Society of Arboriculture) wereldwijd. Het is belangrijk en interessant om te volgen hoe we ons vak op peil kunnen houden. Ik
blijf dat doen, nu met de extra rol van leerkracht
in het achterhoofd.’
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