V.l.n.r. Ward van Tienen, Daan Aldering, Bas de Niet en Maurits Bos.

Proeve van bekwaamheid is
vooral een generale repetitie
voor het ETW-examen
Zo’n 28 jongens van Helicon Apeldoorn deden dit jaar eindexamen Boomverzorging. De Proeve van bekwaamheid vond plaats in het Zuiderpark in
Apeldoorn. Boomzorg nam er een kijkje en de vier kandidaten, Daan Aldering, Bas de Niet, Ward van Tienen en Maurits Bos, brachten het er zo te zien
goed van af.
Auteur: Sylvia de Witt
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Corik Geurts en Eddie Bouwmeester

‘We laten dit examen qua niveau zo veel
mogelijk lijken op het ETW-examen,
zodat het voor de jongens echt een generale is’

De opleiding tot vakbekwaam boomverzorger is
opgebouwd uit diverse thema’s, waaronder
handmatige en machinale kroonverzorging,
motorzagen, visuele boomcontrole en het
verplanten van bomen. Alle thema’s worden afgesloten met zowel een praktijk- als een theorietoets en aan het eind van de opleiding is er een
examen. Na afloop van de opleiding (BOL of BBL)
kunnen de jongens eventueel deelnemen aan het
ETW-examen om European Tree Worker te worden.
Altijd mooie locaties
Dagelijks zijn er vier examenkandidaten en met
zo’n 28 kandidaten betekent dit dat er zeven
dagen lang examens plaatsvinden. Coördinator/
treeworker Corik Geurts van Helicon Eindhoven
neemt de examens hier in Apeldoorn af, samen
met de gecommitteerde Eddie Bouwmeester van
Bouwmeester Boomverzorging in Apeldoorn.
‘Collega-coördinator/treeworker André Hillebrand
neemt de examens in Eindhoven af met een

gecommitteerde, zodat we niet onze eigen
jongens hoeven te examineren,’ vertelt Geurts,
die nu voor het eerst in dit park is. ‘In het verleden
ben ik altijd wel in de omgeving van Apeldoorn
geweest, op een landgoed en dergelijke.
De examens vinden altijd buiten plaats, want
je moet ook werken in bomen met behulp van
klimtechniek en dat kun je niet in een lokaal doen.
Dus we zoeken altijd mooie locaties waar ook wat
te doen is.’ Geurts examineert vandaag de onderdelen Simulatie begeleidingssnoei, Planten van
bomen en Sortimentskennis. De gecommitteerde
Eddie Bouwmeester examineert de onderdelen
Zware velling en de VTA-controle (Visual Tree
Assessment). Bij het laatste onderdeel moeten de
jongens visueel beoordelen of een boom veilig is,
of dat er biologische en/of mechanische gebreken
zijn.
Geurts: ‘Met de Simulatie begeleidingssnoei gaan
we niet daadwerkelijk snoeien, maar laten we de

kandidaat wel die takken aanwijzen die in hun
ogen gesnoeid zouden moeten worden. Hiervoor
moet hij een aantal regels volgen en dan kan ik
zien of hij de goede keuzes maakt. Hij moet de
boom naar het gewenste eindbeeld begeleiden.’
Bij het onderdeel Sortimentskennis worden er
vijftien takken neergelegd. Vandaag liggen die hier
netjes naast elkaar op de skatebaan in het park.
‘Om dit onderdeel te halen, moeten de jongens
minstens 30 van de maximaal 45 te behalen
punten scoren. De Latijnse benaming van de boom
bestaat altijd uit twee delen, dus dat zijn twee
punten en dan nog de Nederlandse naam is drie
punten. Het totale aantal namen is 45. Daarvan
moeten ze er minstens 30 goed hebben.’
Advies aan de Examencommissie
Voorafgaand aan dit examen, de Proeve van
bekwaamheid, moesten de examenkandidaten
eerst het examendossier inleveren. Aan het eind
van deze dag vindt er ook nog een vakinhoudelijk
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‘Van de jongens die op
examen gaan, durf ik toch
wel te zeggen dat zo’n 95
procent slaagt’

Ward van Tienen en Eddie Bouwmeester

gesprek plaats van zo’n twintig minuten.
De Proeve van bekwaamheid bestaat dus eigenlijk
uit drie delen: het examendossier, de praktijkopdrachten met simulaties en het examengesprek.
‘In principe duurt het de hele dag,’ zegt Geurts.
‘We zijn vanmorgen om acht uur begonnen. Eerst
de spullen verzamelen, dan hiernaartoe rijden, hier
de testen afnemen, straks de boel weer opruimen,
terug naar school waar nog de gesprekken plaatsvinden, formulieren invullen en handtekeningen
zetten. Aan het einde van de dag krijgen de
kandidaten te horen wat wij, dus de
gecommitteerde en ik, als examinator zullen
adviseren aan de Examencommissie. Dat is de
procedure. Wij bepalen niets, maar stellen alleen
vast. Onze bevindingen spelen we door naar de
Examencommissie. Zo hebben we gisteren aan de
commissie doorgegeven dat bij een jongen een
deel van het dossier moet worden overgedaan,
omdat dit door ons als onvoldoende was
beoordeeld. Als blijkt dat dit het enige is, dan zal
hij de kans krijgen om het dossier deels opnieuw
te maken. Maar blijken er meerdere dingen niet
in orde te zijn, dan zal hij waarschijnlijk het eindexamen over moeten doen. Maar dat is niet aan
ons, dat is aan de Examencommissie.’
Liefde voor het vak
De meeste kandidaten gaan na dit examen ook
op voor het ETW-examen. Dit geldt ook voor de
vier jongens die vandaag examen doen. Kandidaat
Bas de Niet is al van kinds af aan geïnteresseerd
in groen. Hiervoor heeft hij eerst Bos- en natuurbeheer gedaan en de hoveniersopleiding gevolgd
bij Helicon in Nijmegen. Tijdens een stage kwam
hij in aanraking met de boomverzorging en dat
trok hem zo aan, dat hij hiermee ook verder
wilde. Vervolgens is hij gaan werken bij Kuppen
Boomverzorging in Mill.

‘Deze opleiding doe ik versneld in één jaar en op
14 juni ga ik hopelijk naar het ETW-examen. Maar
eerst hier maar eens voor slagen. Boomverzorging
is een mooi vak, want je bent lekker veel buiten.
Je moet wel liefde voor het vak hebben en ervoor
gaan, anders wordt het niks.’
Examen als tussenstap
Daan Aldering uit Amsterdam werkt zes dagen
per week bij E.J. van Ginkel in Mijdrecht. Hij vindt
vooral het klimmen in bomen een mooi onderdeel
van zijn vak. ‘Ik ben begonnen bij Pius Floris en
daar leerde ik klimmen in kleine bomen. Op den
duur ging ik het steeds leuker vinden. Daarop ging
ik naar school waar je diverse klimdiploma’s kunt
behalen. Je begint met Klimmen 1. Dat is heel
simpel: je gooit je lijn in de boom, maar verricht
verder nog geen handelingen. Bij Klimmen 2 moest
je met je motorzaag gaan werken en Klimmen 3 is
echt het afbreken van grote bomen op een veilige
manier. Je begint altijd eerst met een ladder en als
dat niet kan, gooi je je klimlijn altijd over de eerste
tak. Het liefst eigenlijk over de tweede tak, zodat
je op de eerste tak kunt staan.
Of je kunt ook een werplijntje heel hoog in de
boom schieten, met een katapult.’
Hij ziet dit eindexamen meer als een tussenstap
voor zichzelf om te kijken of hij straks het ETWexamen aankan. ‘Ik ben nu net klaar met het
onderdeel Sortimentskennis, waar ik de naam van
elke tak moest kunnen zeggen. Helaas was dat wel
moeilijk, want ik had ze niet alle vijftien goed.
Ik heb hiervoor een 6 gehaald, dus net met de
hakken over de sloot.’
Een goed verhaal
De derde examenkandidaat, Maurits Bos uit
Doetinchem, heeft hiervoor mega-elektronica
gedaan en op een gegeven moment stond hij voor

de keus of hij hierin verder zou gaan of niet.
‘Mijn broer was al boomverzorger en dat leek me
ook leuk, maar ik had er eerder nog niet over
nagedacht om dit ook zelf te gaan doen. Toen ik
moest kiezen om verder te gaan met megaelektronica, besloot ik een dag mee te lopen op
boomverzorgingsbedrijf Eres Boomverzorging
in Zelhem. Dat bedrijf heeft me een baan aangeboden en daar ben ik tot op heden nog niet
weggegaan. Met techniek zit je de hele dag binnen
en hier ben je lekker de hele dag buiten en maak
je veel meer dingen mee. Ik vind het gewoon een
gaaf vak.’
Ook hij gaat door voor het ETW-examen en weet
ook al wel wat zijn struikelblok zal zijn bij dit
mondeling: het overbrengen van wat hij weet.
‘Het is belangrijk dat je daar zelfverzekerd staat en
een goed verhaal hebt. Hoe ik het ga doen, hangt
af van de examinator, welke vragen hij stelt en hoe
ik er zelf in sta. Je kunt niet altijd overal alles van
weten. Je moet dus het gesprek zo zien te sturen
dat je vertelt wat je wél weet. We hebben zowel
bij Corik Geurts als bij Eddie Bouwmeester een
mondeling examen. Ook bij het ETW-examen
moet je goed kunnen uitleggen wat je bedoelt en
de kern van de boodschap goed kunnen
overbrengen.’
Zware velling
Ward van Tienen is net klaar met het onderdeel
Zware velling. Hij heeft hiervoor al Bos- en natuurbeheer op niveau 4 bij Helicon in Velp gedaan en
deed daarna de opleiding tot Vakbekwaam
boomverzorger in één jaar.
Dit schoolexamen doet hij als voorbereiding op
het ETW-examen. ‘Vanuit de zaak hebben we de
mogelijkheid gekregen om European Tree Worker
te worden. Ik heb hiervoor een jaar in de bosbouw
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Daan Aldering bezig met het examenonderdeel
Sortimentskennis

Ward van Tienen bezig met het onderdeel Zware velling

Bas de Niet

Bas de Niet bezig met het examenonderdeel
Simulatie begeleidingssnoei

gezeten; alleen is het werk daarin minder
geworden door de prijzen. Boswerk is wel leuk,
maar dan alleen het specifieke werk zoals dat met
de motorzaag, of het werken op landgoederen.’
Naast zware velling zijn er eerder in de opleiding
ook lichte velling en middelzware velling. Dit is
volgens Geurts het laatste onderdeel dat wordt
gedaan in de didactische lijn van het motorkettingzagen. Er liggen wat materialen, zodat Ward van
Tienen kan laten zien hoe hij een zware velling zou
aanpakken en wat hij daarbij nodig heeft.
‘Ook dit is uiteraard weer een simulatie; de boom
wordt natuurlijk niet daadwerkelijk neergehaald,’
vertelt Geurts terwijl hij op het materiaal wijst dat
op het grasveld ligt. ‘Zo’n lier wordt vaak aan een
andere boom gehangen om te voorkomen dat
hij verkeerd gaat vallen. Dit is mogelijk ook een
onderdeel bij het ETW-examen. Dus we laten dit
examen qua niveau zo veel mogelijk lijken op het
ETW-examen, zodat het voor de jongens echt een
generale is.’
Ward Tienen: ‘Dit is een schoolexamen en natuurlijk
ga je voor dit diploma, maar we zijn in ons achterhoofd allemaal al bezig met het ETW-examen.’

Maurits Bos bezig met het onderdeel VTA-controle

Goede feedback
Gecommitteerde Eddie Bouwmeester van
Bouwmeester Boomverzorging in Apeldoorn kijkt
eveneens naar de kennis die de jongens de
afgelopen jaren hebben opgedaan. ‘Ik ben nu
al een aantal jaren examinator in Apeldoorn en
in Eindhoven en daarnaast ook voor het ETWexamen. De jongens krijgen hier niet helemaal
hetzelfde, maar we proberen ze hier wel een goede
voorbereiding te geven op het ETW-examen. Wij
kijken wat erin zit en waar ze nog aan moeten
sleutelen. Maar een schoolexamen is toch wel
anders dan het ETW-examen. Dat laatste is echt
het praktische gebeuren. De jongens die hier van
school af komen, zijn niet allemaal allround boomverzorger. Dus met het ETW-examen worden ze
nog eens goed aan de tand gevoeld over het hele
vakgebied.’ Bouwmeester doet dit al een aantal
jaren en zag Helicon in die periode als opleiding
wel groeien.

daarin anders les. Die kwam wat dit onderdeel
betreft beter voor de dag. Maar Helicon Apeldoorn
steekt er nu veel meer tijd in en dat is merkbaar.
Ook de verslaglegging van de jongens lag in
Eindhoven op een hoger niveau en dat proberen
ze hier in Apeldoorn ook echt op te trekken.’
Geurts werkt altijd graag met gecommitteerden
die ook bij het ETW-examen zijn betrokken, zodat
ze de jongens goede feedback kunnen geven.
‘Een schoolexamen is één, maar richting ETW zou
hier en daar nog wat verbeterd kunnen worden.
Ze kunnen de jongens echt tips geven.’
Bouwmeester ziet de jongens later her en der altijd
wel weer ergens terug in het land. ‘Het is dan erg
leuk om te zien hoe de jongens weer in hun
vakgebied gegroeid zijn.’

‘Apeldoorn zat voorheen wat moeizamer met zijn
sortimentskennis en ik zie nu echt een
verbetering. Eindhoven was daarin anders; die gaf
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