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Het examen boomverzorging bevat elk jaar een 
theoretisch gedeelte en een praktijkgedeelte. 
Aan bod komen onder meer sortiment en 
diverse simulaties, waaronder begeleidingssnoei 
en werken in bomen met behulp van klim-
technieken of met hoogwerker. Docent André 
Hillebrand van Helicon Velp neemt in Eindhoven 

het examen af met een gecommitteerde. Docent 
Corik Geurts van Helicon Eindhoven neemt op 
zijn beurt met een gecommitteerde het examen 
af in Velp. ‘Examentraining is nuttig, zodat leer-
lingen weten wat zij kunnen verwachten, zowel 
bij het examen boomverzorging als bij het ETW-
examen’, legt Geurts uit.

Examentraining
Frits Spek van Praktijkcentrum Bomen, een beken-
de in de bomenwereld, verzorgt al jaren een dag 
examentraining bij Helicon Eindhoven. Terwijl hij 
de beamer opstart, vult het klaslokaal zich lang-
zaam met de 21 studenten die hun brood willen 
gaan verdienen in de boomverzorging.

Slagingspercentage van 100 voor boomverzorgingsklas is goede opmaat  
tot ETW-examen

De afgelopen maanden hebben de studenten boomverzorging/ETW flink lopen zwoegen om zich voor te bereiden op het eindexamen boomverzorging 

op Helicon Eindhoven. Dit mbo-3-examen wordt gezien als generale repetitie voor het ETW-examen in juni. Op 13, 14 en 15 mei kregen de leerlingen 

examentraining van gastdocenten Gerrit-Jan van Prooijen, Henry Kuppen en Frits Spek. Zij namen elk een dag voor hun rekening waarop ze de theorie 

nog eens grondig doornamen, elk voor zijn eigen specialisme. Examenkoorts? Leerling Luuc Heijboer: ‘Gezonde spanning ...’

Auteur: Santi Raats

Helicon stoomt studenten  
met succes klaar:  
examenbegeleiding, Helicon-
examen, ETW-examen

De docenten op de foto met enkele van hun studenten.  
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Gemeentemedewerkers
Het leerlingenbestand is heel divers. John van 
Veldhoven (31) en Bart van Maris (31) werken al 
jaren in de groenvoorziening bij de gemeente 
Valkenswaard. Zij willen hun vak uitdiepen met 
deze opleiding. Van Maris: ‘We hebben veel 
nieuws geleerd op deze opleiding, zoals over 
de Wet natuurbescherming, de anatomie van 
bomen en de praktijk van het klimmen.’

Ondernemer met eigen bedrijf
Luuc Heijboer (31) komt uit het leger. Als ex-
marinier is hij fysiek behendig en klimt graag. 
Ook stroomt er ondernemersbloed door zijn 
aderen. Hij loopt nog even stage bij PvW 
Boomverzorging, maar verhuurt zichzelf daar-
naast sinds 2018 als boomverzorger binnen een 
groep zzp’ers, die gezamenlijk Zeeland en West-
Brabant bedienen. Heijboer heeft al het nodige 
geïnvesteerd: hij heeft een schuur gebouwd, 
een versnipperaar op rupsbanden gekocht en 
een heel grote houtklover aangeschaft, die over 
de weg kan. ‘Landschapsbeheer biedt redelijk 
goedkoop stammen aan. Op het kloven van 
hout zit dus een goede marge’, legt Heijboer 
uit. Hij gaat de houtklover ook verhuren. Als 
de ondernemer in de dop tijd over heeft, doet 
hij aan acquisitie voor het opbouwen van een 
eigen klantenbestand, bijvoorbeeld door het 
verspreiden van brochures op adressen waar 

hij bomen in de tuin ziet staan. ‘Wat ik leer op 
deze opleiding, is professionaliteit: op een ver-
antwoorde manier te werk te gaan. Het is in dit 
vak niet de bedoeling om bomen te “slopen”; 
je moet kunnen beoordelen of een boom kan 
blijven staan en zo ja, in welke vorm. Daarnaast 
is het belangrijk om het werk op een veilige 
manier uit te voeren. Werken als een snelle cow-
boy levert geen kwaliteit op. Ook heb ik tijdens 
de opleiding geleerd dat boomonderzoek niet 
zweverig is. Onderzoek is ergens goed voor: het 
levert nuttige kennis op.’

Leider zaagploeg bij groenaannemer
Bram Brand (22) is afkomstig uit Nieuwerkerk, 
uit de visserij. Daarin werkt hij nog steeds part-
time. ‘Ik help al vanaf jonge leeftijd in de zomer 
mee in de visserij. In de winter help ik mee met 
zagen.’ Door die zaagwerkzaamheden werd 
zijn interesse voor boom- en groenverzorging 

Frits Spek Bram Brand Luuc Heijboer in de boom

De houtklover van Heijboer

'De nadruk ligt  
op verzorgen,  
niet op slopen'

‘Ik vind de  
persoonlijke  
begeleiding bij 
deze opleiding 
goed’
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gewekt. Hij werkt nu dan ook parttime bij een 
groenaannemer. Hij stuurt een zaagploeg van 
acht man aan. Brand is een geboren leider, haan-
tje de voorste, met een sympathieke inborst. 
Ook is hij een man van de praktijk, waardoor hij 
tijdens de opleiding boomverzorging bij de the-
orie soms moeilijk mee kon komen. ‘Het is dat ik 
met een geblesseerde knie op bed gelegen heb 
en in die dode uurtjes in de boeken heb zitten 
neuzen’, lacht hij. ‘Anders was de theorie een 
zware pil voor me geweest. Wat ik erg goed vind 
aan deze opleiding, is de persoonlijke begelei-
ding. De docenten en begeleiders zijn hulpvaar-
dig. Zij zagen in een vroeg stadium dat ik meer 
aandacht aan mijn theorie moest besteden. Ik 
ben daarvoor speciaal op gesprek geweest. Dat 
heeft mij een duwtje in de rug gegeven. Het is 
me daarna gelukt om al mijn schoolwerk in te 
leveren.’ Hij lacht opnieuw: ‘Ik ben veranderd van 
een stugge boer in een heuse sortimentskenner!’ 

Brand vertelt over de inhoud van de opleiding: 
‘Ik kijk nu anders naar een boom. Ik kan nu de 
conditie van de boom beoordelen en beslissen 
of ik hem behoud of niet. De nadruk ligt in de 
opleiding op verzorging, niet op kappen. Daar 
komt finesse bij kijken: 3 cm ernaast zagen en 
het kan zomaar gebeuren dat je een boom flink 
verminkt. Er zit ook een verhaal achter elke 
boom; dat vind ik mooi.’

Simon Dermout Cramer (41) bekleedde verschil-
lende managementfuncties, onder meer bij een 
skatepark. ‘Banen met goede verdiensten, maar 
ik had weinig tijd voor leuke dingen. Ik heb de 
afgelopen jaren aan een schommel gewerkt die 
de boom niet beschadigt. Toen ik daarvoor veel 
in de boom hing, werd mijn liefde voor werken 
in bomen duidelijk.’ Dermout Cramer loopt stage 
bij Tree-DBZ. Hij heeft zichzelf inmiddels gebom-
bardeerd tot ‘boomprofessor’, een website 

opgericht en meegedaan aan het Nederlandse 
Klimkampioenschap, waar hij netjes in de mid-
denmoot eindigde. ‘De Helicon-docenten bren-
gen de theoretische kant van het vak op een 
levendige manier. Menigeen in de groep heeft 
een korte spanningsboog, dus dan is het een 
kunst om ieders aandacht vast te houden.’

The day after
In de week van 20 mei legden de leerlingen van de opleiding boomverzorging van Helicon Eindhoven hun eindexamen af. Examinatoren waren 
André Hillebrand en een gecommitteerde. ‘Alle 21 leerlingen die het examen hebben gedaan, zijn geslaagd’, zegt Corik Geurts trots. ‘Zij mogen zich 
nu vakbekwaam boomverzorger noemen. Alle geslaagden gaan vooralsnog door voor het ETW-examen, dat plaatsvindt in de week van 17 juni.’

Simon Dermout Cramer en Luuc Heijboer beten het spits af als eerste examenkandidaten. Wat vonden zij ervan?

Dermout Cramer

‘In het examen werd zowel theorie als praktijk behandeld, 
zoals kettingzaag- en grondmanhandelingen, simulaties 
op het gebied van bomen vellen en bomen planten en 
sortiment. Sortiment was pittig. Ik had 38 van de 45 namen 
goed; je moet er minimaal 30 goed hebben. Er zaten veel 
coniferen bij, die ik altijd wat lastig uit elkaar kan houden. 
Ook herkende ik een Alnus niet, omdat deze de kenmerkende 

elzenpropjes niet 
had. We hebben 
goede feedback 
gekregen, die ik 
absoluut meeneem 
naar het ETW-exa-
men. Ik kreeg als tip 
om niet te lang na te 
denken als ik in de 
boom zit. Ik mocht 
wat makkelijker ‘door 
de boom gaan’, dus 
iets sneller. Ik ben 
ontzettend blij dat ik 
geslaagd ben!’

Luuc Heijboer

Bij de sortimentsvragen had Heijboer 40 van de 45 goed. Het onderdeel be-
geleidingssnoei vond hij pittig. Heijboer: ‘De boom was zwaar verwaarloosd. 
De examinator zag wel dat ik al elke dag klim. Hij gaf het compliment dat ik 
rustig en gestructureerd werk, geen energie verspil aan gekke manoeuvres. 
Maar ik twijfelde een keer omdat er een dikke tak flink naar voren hing. Het 
was duidelijk dat deze eraf moest. Maar op dezelfde hoogte, meer aan de zij-
kant, hing een uitstekende tak die nog wat dikker was. Een derde tak, die een 
meter boven die twee zat, was een zuiger 
die concurreerde met de top. Ik maakte in 
mijn hoofd snel de afweging: tak aan de 
zijkant of zuiger weghalen? De examinator 
zag mij twijfelen. Hij vroeg: “Zou jij twee 
wonden op dezelfde hoogte maken?” Ik 
heb me toen snel herpakt en zei: “Nee! 
Dan zijn de wonden samen net zo groot 
als de helft van de totale stamomtrek en 
dan komt de toevoer van voedingsstoffen 
die door het cambium lopen in gevaar. Die 
dikke tak aan de zijkant pak ik de volgende 
keer.” Dat bleek het goede antwoord! Van 
deze oefening heb ik ook geleerd dat het 
lastig is om verwaarloosde bomen in één 
keer op beeld te brengen.’ 
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