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Specificatie bijhouden van kennis en vaardigheden 

 
Een ETW-er kan het bijhouden van kennis en vaardigheden aantonen door activiteiten bij te wonen die door de 
vaststellingscommissie als zodanig zijn vastgesteld. Voor vastgesteld activiteiten kan een ETW-er punten scoren. 
Het aantal punten hangt af van het type, duur en de groepsgrootte af (zie a.). Alle vastgestelde activiteiten met 
de te behalen punten worden vooraf gepubliceerd op een website. 

 
 

a. Punten per activiteit 
 

▪ Er kunnen punten verkregen worden als de inhoud van de activiteit betrekking heeft op minimaal 1 
van de 8 domeinen van het curriculum van ETW-er. De 8 domeinen zijn: 

1. Anatomie en fysiologie 
2. Groeiplaats en bodem 
3. Ziekten en aantastingen 
4. Snoeien en kroonverankering 
5. Boomveiligheid 
6. Veiligheid bij werken aan bomen 

7. Bomen en wet 
8. Boombescherming. 

 
▪ Punten kunnen gehaald worden voor: 

1. Workshops, themadagen, cursussen, congressen etc. waarbij de ETW-er fysiek aanwezig is. Het 
aantal punten is afhankelijk van de duur en de groepsgrootte van de bijeenkomst. 
▪ Voor effectief uur* dat de ETW aanwezig is krijgt hij of zij 1 punt. Is de groepsgrootte 

niet groter dan 20 personen dan krijgt hij of zij 1,25 punt per effectief uur. Een hogere 
score wordt toegekend, omdat de overdracht meer intensief is. 

2. Deelnemen aan of als jury lid betrokken zijn bij de Nationale, Europese of Wereld 
Klimkampioenschappen voor Boomverzorgers. 
▪ Per evenement 4 punten. 

3. Schrijven van een artikel (minimaal 500 woorden) dat gepubliceerd wordt in een 
vaktijdschrift (bijvoorbeeld Bomen, Tuin- en Landschap, Boomzorg). 
▪ Per (gepubliceerd) artikel 8 punten. 

4. Lezen van artikelen en publicaties. 
▪ Per artikel of publicaties 2 punten op voorwaarde dat een onafhankelijk toets met betrekking 

tot het artikel / publicatie voldoende is afgelegd.* * 
 

b. Minimaal te scoren punten 
 

Gedurende de 3 jaar moet een ETW-er minimaal 30 punten scoren om in aanmerking te komen voor 
hercertificering. Van deze 30 punten moeten minimaal 4 punten betrekking hebben op het domein van 
‘Ziekten en aantastingen’ en minimaal 6 punten moeten betrekking hebben op het domein van ‘Veiligheid bij 
werken aan Bomen’ (naast een certificaat levend reddend handelen). 

 
 

* Onder een effectief uur wordt verstaan de spreek-/discussietijd tijdens een bijeenkomst. Pauzes en dergelijk 
worden niet meegerekend. Een tijd van een half uur en meer wordt afgerond op een heel uur. Voorbeeld 
bijeenkomst van 1 uur en 45 minuten betekend 2 punten. 

 


