
      

 
Informatie European Tree Technician opleiding (ETT) 
 

Vanaf februari 2016 verzorgen Hogeschool Van Hall Larenstein en Praktijk Centrum Bomen 
(PCbomen) een nieuwe opleiding die de deelnemers optimaal voorbereidt op het  
European Tree Technician examen.  
 
Deze opleiding voorziet in een grote behoefte om boomverzorgers uit alle niveaus in de 
branche, niet alleen vakinhoudelijk, maar ook communicatief, proces- en projectmatig op 
het niveau van een ETT-er, te laten opereren.  
 
Door een samenwerking tussen de Hogeschool en een praktisch opleidingscentrum wordt er 
voorzien in een vraag waarmee de kandidaat met meer vertrouwen het ETT examen 
tegemoet ziet. Daarnaast zal menig werk- en opdrachtgever profijt hebben van de brede en 
gedegen opleiding die de ETT-er heeft genoten. 
 
Deze nieuwe opleiding bestaat uit 2 fasen: 
 

• De eerste fase is de Minor ‘Bomen en Stedelijke Omgeving’ van Van Hall Larenstein.  
o Deze HBO leergang voorziet in de brede vakinhoudelijke basiskennis van een 

boomtechnisch adviseur en het aanleren en trainen van de basiscompetenties 
van een adviseur in het algemeen. 

o De minor wordt bij voldoende resultaat afgesloten met een HBO certificaat. 
o Voor detailinformatie: zie het modulenboek Minor Bomen en Stedelijke 

Omgeving. 
 

• De tweede fase is de modulaire ETT opleiding van PCbomen. Deze opleiding bestaat 
uit drie modulen: 

o Module 1: Boombeheer en beleid 
o Module 2: Projectorganisatie en contracten 
o Module 3: Boomtechnisch onderzoek en -advies 

 
Door in de minor een goede basis te leggen voor een (toekomstig) boomadviseur, kan de 
deelnemer door de naadloze aansluiting in de modulaire opleiding de verdieping opdoen die 
van hem verwacht wordt als allround boomtechnisch adviseur. 
 
De modules worden ingevuld op basis van projecten op het themagebied van de module. 
Tijdens de uitvoering van het project worden er colleges aangeboden welke zorgen voor de 
gewenste inhoudelijke verdieping op het vakgebied van de module. Daarnaast wordt de 
student intensief begeleid zodat hij alle stappen en vaardigheden die nodig zijn om het 
project succesvol uit te voeren leert beheersen. 
Na het volgen van de drie modules beheerst de deelnemer niet alleen de vakkennis, maar 
kan deze ook succesvol toepassen. 
 



      
 
De basis van de totale opleiding is het persoonlijk leerplan, dat opgesteld wordt na een 
opleidingsgesprek. Op deze wijze wordt optimaal gebruik gemaakt van de individuele 
situatie van de deelnemer.  
 
Aard, duur en kosten van de opleiding zijn dus afhankelijk van voorkennis, werkervaring en 
werkomgeving van de aspirant ETT-er. Iedereen die een gerichte opleiding heeft gevolgd op 
het gebied van bomen of beheer van bomen en beroepsmatig werkt met bomen of dit 
ambieert, kan instromen in dit traject.  



      

Competenties van de ETT-er 
 
De modulaire opleiding is gericht op de ontwikkeling van vier competenties. Met het volgen 
van de modules in combinatie met praktische werkervaring is de deelnemer in staat het door 
de EAC internationaal erkende ETT-certificaat te halen.  
 

1. Adviseren en rapporteren. 
De ETT-er kan zowel schriftelijk als mondeling helder en volgens de gestelde eisen zijn 
bevindingen en adviezen rapporteren aan derden. 
 

2. Boombeheer  
De ETT-er vergaart inhoudelijke kennis, combineert de verschillende aspecten en maakt daar 
optimaal gebruik van ten behoeve van onderzoek en beheer aan bomen. 
 

3. Boomtechnisch onderzoek en -advies   
De ETT-er voert zelfstandig onderzoek uit, vormt conclusies en brengt advies uit, zowel 
mondeling als schriftelijk.  
 

4. Organiseren en coördineren  
De ETT-er organiseert en coördineert de uitvoering van werk en houdt daarbij rekening met 
wettelijke-, juridische–, Arbo technische- en sociale aspecten.  
 

Module 1 boombeheer en beleid 
 
Bomen en wet 

• Juridisch aspecten rondom bomen 
Boombeleid 

• Visie, beleid en boombeheersplanvorming 

• Doorvertaling naar het boombeheer 

• Actuele thema’s boombeheer 
Beheermaatregelen 

• Boombescherming en beheer van boomdata 

• Snoei, boomveiligheid, vervanging, en omgaan met ziektes en aantastingen 
Waardebepaling van bomen 

• boomtaxatiemethoden 

• interpreteren rapportages 
 

Module 2: Projectorganisatie en contracten. 
 
Planmatig werken 

• vraagformulering en verheldering 

• resultaatomschrijving en projectmatig werken 

• advies en rapportage 
Werkplanning 



      
• projectmatig werken en –plannen. 

• Kwaliteit en risicomanagment 
Bestekken aanbesteden en offreren 

• bestekken voorbereiden en calculeren.  

• methoden van werk beschrijvingen. 

• contractvormen 
Werkorganisatie 

• directievoeren.  

• het controleren van werk 

• werken met de wet- en regelgeving welke hierop van toepassing zijn 
 

Module 3 boomtechnisch onderzoek en advies 
 
Bovengronds boomtechnisch onderzoek 

• boombiologie 

• conditiemeting 

• groeistoornissen 
Ondergronds boomtechnisch onderzoek 

• fysische, chemische en biologische eigenschappen van de bodem 

• optimaliseren van een groeiplaats van een boom 

• probleemaanpak en onderzoekstechnische aanpak 
Boomveiligheidsonderzoek 

• boomcontrole  

• inspectie 

• methoden van het nader onderzoek 

• casus 

• opstellen van een advies. 
 
Iedere eenheid is onafhankelijk te volgen en is een opzichzelfstaande functionele eenheid. 
 

Werkvormen: 
Kennis en vaardigheden 

• Project opdracht (feedback) 

• Colleges 

• Projectdagen 

• Zelfstudie 
Portfolio opbouw. 

• Uitvoeren projecten 

• Praktijkgerichte coaching en feedback 

• Toets van aanwezige competenties per module (oplevering van het project resultaat 
per module) 

 
Voorkennis: Minor Bomen en Stedelijke Omgeving of andere relevante opleiding. Werkzaam 
in de boomverzorging 



      

    
European Tree Technician opleiding (ETT) 

 

 

          European Tree Technician examen           

Minor Bomen en Stedelijke Omgeving                   

• 17 contactdagen (5 mnd) HBO leergang 

• Brede vakinhoudelijke basiskennis van een boomtechnisch adviseur  

• Trainen van de basiscompetenties van een adviseur. 

Module 2: Projectorganisatie en contracten.                           

• 5 contactdagen inclusief colleges, project en toetsing en afsluiting.  

• Persoonlijke begeleiding 
 
 
6 contactdagen  

Module 3: Boomtechnisch onderzoek en –advies                   

• 10 contactdagen inclusief colleges, project en toetsing en afsluiting.  

• Persoonlijke begeleiding 

Module 1: Boombeheer en beleid                                             
5 contactdagen inclusief colleges, project en toetsing en afsluiting.  
Persoonlijke begeleiding 

Opleidingsgesprek 

Casusdag 2: examen training                                                    

• Plan van aanpak en offerte 

Casusdag 1: examen training                                                        

• Boomtechnisch onderzoek en –advies gesprek 


