Boomverzorging wordt
volwaardige mbo-opleiding
Yuverta: ‘Erkenning van het vak’
Voor het beroep boomverzorger is er vanaf dit schooljaar een eigen gekwalificeerde mbo-opleiding
op niveau 3. De Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) vierde deze ontwikkeling halverwege september met alle studenten en docenten boomverzorging van Yuverta.
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De opleiding boomverzorging leidt studenten
op tot echte bomenspecialisten. Zo leren ze
over bomen, bodem, houtanatomie en ziekten
en plagen, zodat ze na de opleiding weten hoe
je een boom verplant of hoe je een grote boom
met klimuitrusting en motorkettingzaag snoeit
of verwijdert.
Erkenning
‘De opleiding boomverzorging bestaat al
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voldoen, moesten de 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 nieuwe schooljaar,
afgelopen september, beschikt de opleiding
boomverzorging dus over een geheel eigen

‘De opleiding
boomverzorging
bestaat al jaren,
maar vanaf dit
studiejaar hangt
daar een
kwalificatiedossier
speciaal voor het
beroep boomverzorging onder’
Docenten boomverzorging Corik Geurts (links) en André Hillebrand (rechts)

jaren, maar vanaf dit studiejaar hangt daar een
kwalificatiedossier speciaal voor het beroep
boomverzorging onder’, vertelt Maurice Koster,
opleidingsmanager van Yuverta mbo Velp. ‘Dit
is een erkenning van het vak en daarmee voor
ons én de branche een feestelijk moment.’
VHG en Yuverta (voorheen Helicon) hebben
zich jaren ingespannen om boomverzorging
gepositioneerd te krijgen als volwaardige mboopleiding. ‘Yuverta en de VHG zien dit niet als
eindstation. We gaan verder met het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn, om het
boomspecialisme op een goede manier in het
mbo en hbo gepositioneerd te krijgen’, zegt
Koster. ‘Dit is dus een mooi startpunt om de
opleiding voor dit prachtige beroep verder te
ontwikkelen.’

Crebo-kwalificatie
De opleiding boomverzorging kreeg in mei
2021 een eigen Crebo-kwalificatie (Crebo staat
voor Centraal Register Beroepsopleidingen).
Docent boomverzorging André Hillebrand licht
toe: ‘Een Crebo-kwalificatie zorgt voor uniformiteit en normering in het onderwijs met betrekking tot wat een examendeelnemer moet
kennen en kunnen. Er zijn verschillende Crebokwalificaties, waar een groot aantal opleidingen
onder valt. De opleiding boomverzorging viel
vanaf de oprichting in 2006 tot en met 2020
onder een andere Crebo-kwalificatie: eerst bosen 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 kunnen

Crebo-kwalificatie. Daar hebben Hillebrand en
collega-docent boomverzorging Corik Geurts
zich stevig voor ingespannen, samen met het
bedrijfsleven en de VHG, waardoor de vak- en
exameninhoud ook marktconform is. De eigen
Crebo-kwalificatie 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, klimtechnieken, noem maar op’, vertelt Geurts.
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