
 

Informatiegids 

European Tree Technician (ETT) 

opleiding en examen 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Praktijk Centrum Bomen | Informatiegids ETT opleiding en examen  2 

 

 

 

Inhoud 
 

1. Algemene informatie ....................................................................................................................... 3 

1.1  Inleiding ................................................................................................................................... 3 

1.2 European Tree Technician ....................................................................................................... 3 

2. Exameninformatie ........................................................................................................................... 4 

Simulatie I: Offerte, Plan van aanpak en Werkomschrijving ............................................................... 4 

Simulatie II: Boomtechnisch Onderzoek en Advies ............................................................................. 5 

Schriftelijke theorie ............................................................................................................................. 5 

3. Opbouw van de opleiding ............................................................................................................... 6 

4. Opleidingsroutes ETT traject ........................................................................................................... 7 

5. Minor Hogeschool van Hall Larenstein............................................................................................ 8 

5.1  Inhoud ..................................................................................................................................... 8 

5.2  Toetsing en afsluiting .............................................................................................................. 9 

6. Modulaire deel PCbomen .............................................................................................................. 10 

6.1  Leerdoelen ............................................................................................................................. 10 

6.2 Modules ................................................................................................................................. 11 

Module 1 Boombeheer en beleid .................................................................................................. 11 

Module 2 Projectorganisatie en contracten .................................................................................. 11 

Module 3     Boomtechnisch onderzoek en advies ............................................................................ 12 

6.3 Examentraining...................................................................................................................... 12 

7. Organisatie .................................................................................................................................... 13 

8. Praktische zaken ............................................................................................................................ 14 

9. Leermiddelen ................................................................................................................................. 14 

9.1 Verplicht ................................................................................................................................ 14 

9.2 Aanbevolen ............................................................................................................................ 14 

 

 

 

 

 



  
 

Praktijk Centrum Bomen | Informatiegids ETT opleiding en examen  3 

 

1. Algemene informatie 
 

1.1  Inleiding   
Deze informatiegids is opgesteld voor toekomstige deelnemers aan de European Tree Technician 
opleiding van Praktijk Centrum Bomen (PCbomen). Sinds februari 2016 verzorgt PCbomen deze 
opleiding in samenwerking met de Hogeschool van Hall Larenstein te Velp. De deelnemers worden 
opgeleid voor het ETT examen en de praktijk van een allround Boomtechnisch adviseur. Hierbij worden 
deelnemers niet alleen vakinhoudelijk opgeleid, maar ook communicatief, proces- en projectmatig. 
Hiermee wordt ingespeeld op de vraag van de markt naar vak experts met adviesvaardigheden.  

 
1.2 European Tree Technician 
Een European Tree Technician wordt gedefinieerd als een persoon die werkzaam is of streeft naar een 
aansturende, onderzoekende of toezichthoudende rol binnen de boomverzorging. De Tree Technician 
heeft technische kennis van bomen, maar ook organisatorische en toezichthoudende vaardigheden. 
De certificering word gecoördineerd door het European Arboricultural Council (EAC). De opleiding is 
gebaseerd op het vastgestelde curriculum door de EAC. Dit curriculum en de exameneisen zijn te 
vinden op de website van de EAC (https://www.eac-arboriculture.com/ett-intro.aspx) 
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2. Exameninformatie 
 

Tijdens het European Tree Technician examen worden de kennis en vaardigheden van de deelnemer 
getoetst. Dit gebeurt aan de hand van twee simulaties en een theorie examen. Dit alles volgens de 
richtlijnen van de European Arboricultural Council (EAC). Vanuit de EAC zal er tijdens het examen ook 
een supervisor aanwezig zijn. Deze heeft als taak om uniformiteit en kwaliteit binnen Europa te 
waarborgen. De examencommissie bestaat uit betrokkenen vanuit de certificerende instelling en 
meerdere representatieve werkgevers en/of werknemers uit de private en publieke sector. 

Het examen is behaald wanneer de deelnemer op ieder onderdeel minimaal 50% van de punten haalt. 
Deelnemers mogen onderdelen die onvoldoende waren maximaal twee keer herkansen binnen een 
periode van twee jaar. Het curriculum en de examenreglementen zijn te vinden op de website van de 
EAC. Deze worden regelmatig geactualiseerd.  

 

Het examen bestaat uit drie onderdelen: 

- Simulatie I: Offerte, Plan van aanpak en Werkomschrijving 
- Simulatie II: Boomtechnisch Onderzoek en Advies 
- Schriftelijke theorie 

 

Simulatie I: Offerte, Plan van aanpak en Werkomschrijving   
 
Duur: totaal 195 minuten, onderverdeeld in: 

• Circa 10 minuten lezen van de opdracht 

• Circa 10 minuten mondelinge inlichtingen verzamelen 

• 160 minuten uitwerken Offerte, Plan van aanpak en Werkomschrijving 

• Circa 15 minuten mondeling 

Verstrekte hulpmiddelen 

- Opdrachtbeschrijving 
- Informatie met betrekking tot tarieven materieel en personeel e.d. 
- Bestek informatie RAW-systematiek 
- Standaard RAW bepalingen 2015 
- GWW-kosten 

Mondeling (dag 2)  

Tijdens het mondelinge examen kan een toelichting gevraagd worden op de offerte en de 
werkomschrijving. Tevens kan er naar de rand voorwaardelijke zaken die niet in de offerte, het plan 
van aanpak of de werkomschrijving aan bod komen, of vaak als standaardzin worden afgedaan, 
gevraagd worden (veiligheid, wet- en regelgeving, aansprakelijkheid e.d.). 
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Simulatie II: Boomtechnisch Onderzoek en Advies   
 

Duur: totaal 60 minuten, onverdeeld in:  

• 30 minuten opnemen situatie/veldwerk (noteren basisgegevens) 

• 15 minuten voorbereiden op mondeling advies 

• 15 minuten mondeling advies 

Praktijklocatie 

Object waarbij zowel bovengronds als in de bodem problemen kunnen spelen. De kandidaat geeft 
mondeling een relevant advies voor het uit te voeren werk of een beheermaatregel.  

Hulpmiddelen 

- Opdrachtbeschrijving 
- Indien relevant: hamer, prikstok, zandschijf, meetbandje, topschaar, aanwasboor, 

penetrometer en pH-indicator 

 

Schriftelijke theorie 
 

Duur: Totaal 180 minuten, open en meerkeuze vragen over de volgende onderwerpen: 

• Wet- en regelgeving 

• Veiligheid 

• Ziekten en aantastingen 

• Houtanatomie en wondreacties 

• Kroonverzorging inclusief kroonverankering 

• Groeiplaatsverbetering 

• Structuur- en stabiliteitsonderzoek 

• Sortiment (sterk gericht op toepasbaarheid en soort specifieke problemen)  

• Waardebepaling 
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3. Opbouw van de opleiding 
 
De eerste fase is de Minor ‘Bomen en Stedelijke Omgeving’ van Van Hall Larenstein:  

- 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. 

- De minor wordt bij voldoende resultaat afgesloten met een HBO-certificaat. 

 

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

- Module 1: Boombeheer en beleid 
- Module 2: Projectorganisatie en contracten 
- Module 3: Boomtechnisch Onderzoek en Advies 
- Casus dag 1: Oefendag Boomtechnisch onderzoek (Simulatie 2) 
- Casus dag 2: Oefendag Plan van aanpak (Simulatie 1) 

 

In de minor wordt een goede basis gevormd voor een (toekomstig) Boomtechnisch adviseur. De minor 
biedt een brede vakinhoudelijke basis die vereist is als allround Boomtechnisch adviseur. Daarnaast 
werken deelnemers aan het vergaren van adviescompetenties. 

De modules bieden een verdieping op de vakinhoudelijke kennis. Daarnaast wordt er met behulp van 
groepsopdrachten en individuele opdrachten veel aandacht geschonken aan het toepassen van deze 
kennis in de praktijk. In de modules staan projecten centraal waar deelnemers in groepen aan werken. 
Tijdens de lessen is er ruimte voor begeleiding en worden er colleges over relevante onderwerpen 
aangeboden.  

 

Tijdens de casusdagen wordt de laatste voorbereiding op het examen geboden. 
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4. Opleidingsroutes ETT traject 
 

 

  
MINOR BOMEN EN STEDELIJKE OMGEVING 

• 17 contactdagen (5 maanden) HBO leergang 
• Brede vakinhoudelijke basiskennis van een Boomtechnisch adviseur 
• Trainen van de basis-competenties van een adviseur 

MODULE 1 | BOOMBEHEER 

5 contactdagen 
Inclusief colleges, project en toetsing en afsluiting 
Persoonlijke begeleiding 

MODULE 2 | PROJECTORGANISATIE EN CONTRACTEN 

5 contactdagen  
Inclusief colleges, project en toetsing en afsluiting  
Persoonlijke begeleiding 

MODULE 3 | BOOMTECHNISCH ONDERZOEK EN -ADVIES 

10 contactdagen  
Inclusief colleges, project en toetsing en afsluiting  
Persoonlijke begeleiding 

 
EUROPEAN TREE TECHNICIAN EXAMEN 

CASUSDAG 1 | EXAMEN TRAINING 

Boomtechnisch onderzoek en –advies gesprek 

CASUSDAG 2 | EXAMEN TRAINING 

Plan van aanpak en offerte 

 
OPLEIDINGSGESPREK 
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5. Minor Hogeschool van Hall Larenstein 
 

Om de deelnemers te voorzien van een brede vakinhoudelijke basiskennis en de basis van 
adviesvaardigheden is de minor ‘Bomen en Stedelijke Omgeving’ ontwikkeld. De minor vindt plaats bij 
de Hogeschool van Hall Larenstein in Velp. In 17 contactdagen wordt deze vakinhoudelijke basis gelegd 
en begeleidt door experts uit de vakwereld. Er wordt gewerkt met verschillende onderwijs vormen om 
de kennis zo goed mogelijk te laten landen en vooral ook toepasbaar te maken. Zo bestaat de minor 
uit hoorcolleges, werkcolleges, practica, excursies, begeleiding, toetsen en het uitvoeren van casussen. 
Dit alles begeleidt door vakdocenten en specialisten uit het werkveld. 

 

5.1  Inhoud 
 
Groen kennis: 

Bomen kennis Context 

Groeiplaatsleer 
Sortimentskennis 
Ziekten en Plagen 
Groeiplaatsconstructies 
Boombiologie/ Anatomie 
Mechanica 
Uitvoering VTA/ IBA/ SIA 
Aan- en verplant 
Boom effect analyse 

Bosecologie 
Stedelijke inrichting 
Ecosysteemdiensten 
Kwaliteit 
Groenstructuren 
Asset management 
Bestekken 
Strategisch boombeheer 
Taxatie 
Participatie 
Wet en regelgeving 

 

Communicatie 

- Schriftelijk communiceren en rapporteren 
- Verbaal communiceren 
- Conflicthantering, onderhandelen, adviseren, presenteren en voorlichten 

Projectmanagement 

- Projecten op zetten, begeleiden en binnen gestelde eisen realiseren 
- Projectmatig werken: Plan van aanpak, krachtenveldanalyse, systematische project-

voortgang, financiën 
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5.2  Toetsing en afsluiting 
Aan de hand van een kennistoets, een casustoets en meerdere opdrachten wordt de deelnemer 
beoordeeld. Eén van deze opdrachten is het uitvoeren van een Boom effect analyse. Daarnaast gaan 
deelnemers in groepen een onderzoek doen naar ecosysteemdiensten en voeren de deelnemers 
individueel een project uit. Wanneer deze opdrachten met een voldoende afgesloten worden, behaald 
de deelnemer een certificaat op HBO niveau. Voor meer informatie over de minor kan het 
modulenboek bomen en stedelijke omgeving geraadpleegd worden (pcbomen.nl/wp-
content/uploads/2021/09/Boominstedomgcursus2021V2.pdf). 

 

 

 

  

https://pcbomen.nl/wp-content/uploads/2021/09/Boominstedomgcursus2021V2.pdf
https://pcbomen.nl/wp-content/uploads/2021/09/Boominstedomgcursus2021V2.pdf
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6. Modulaire deel PCbomen 
 

Het tweede deel van de opleiding bestaat uit drie modules. Deze modules zijn losstaande eenheden 
en zijn ook individueel te volgen. De eerste twee modules omvatten 5 contactdagen en de derde 
module bestaat uit 10 contactdagen. In deze modules wordt er gewerkt aan een centraal 
groepsproject. Daarnaast zullen de lesdagen bestaan uit ondersteunende colleges en excursies. Naast 
de contactdagen zullen de deelnemers ook in hun eigen tijd aan de projecten moeten werken. De 
docenten zullen hierbij zorgen voor coaching en achtergrondbegeleiding. De modules worden 
afgesloten met een presentatie van het project. Hierbij geeft de docent de nodige feedback mee aan 
de deelnemers om te groeien naar het niveau van een ETT-er. Na afloop van de module ontvangen de 
deelnemers een certificaat van deelname. 

 

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

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. 

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

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.  
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6.2 Modules 
 

Module 1 Boombeheer en beleid 
 

Bomen en wet 

- Juridisch aspecten rondom bomen 

Boombeleid 

- Visie, beleid en planvorming 
- Doorvertaling naar het boombeheer 
- Actuele thema’s als biodiversiteit & klimaatadaptatie 

Beheermaatregelen 

- Boombescherming en beheer van boomdata 
- Snoei, boomveiligheid, vervanging, en omgaan met ziektes en aantastingen 
- Veteraanbomen  

Waardebepaling van bomen 

- Boomtaxatiemethoden 

 
Module 2 Projectorganisatie en contracten 
 

Planmatig werken 

- Vraagformulering en verheldering 
- Plan van aanpak opstellen 
- Resultaatomschrijving en projectmatig werken 
- Advies en rapportage 

Werkplanning 

- Projectmatig werken en -plannen 
- Kwaliteit en risicomanagement 

Bestekken aanbesteden en offreren 

- Bestekken voorbereiden, inschrijven en calculeren 
- Contractvormen 

Werkorganisatie 

- Directievoeren  
- Toezicht houden 
- Wet en regelgeving 
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Module 3  Boomtechnisch onderzoek en advies 
 

Bovengronds Boomtechnisch onderzoek 

- Boombiologie 
- Conditiemeting 
- Groeistoornissen 
- Boom controle 

Ondergronds Boomtechnisch onderzoek 

- Fysische, chemische en biologische eigenschappen 
van de bodem 

- Optimaliseren van een groeiplaats van een boom 
- Probleemaanpak en onderzoekstechnische aanpak 

Onderzoek en advies 

- Opstellen plan van aanpak 
- Project organisatie 
- Uitvoeren veldwerk 
- Adviesrapportage opstellen 

Iedere module is onafhankelijk te volgen en is een opzichzelfstaande inhoudelijke eenheid. 

 

6.3 Examentraining 
 

Dag 1 

Op de eerste dag van de examentraining wordt Simulatie 2, het Boomtechnisch onderzoek en 
adviesgesprek, geoefend. Hier krijgen de deelnemers een casus op examenniveau. Deze wordt 
naderhand uitvoerig geëvalueerd met de deelnemers door verschillende docenten.  

 

Dag 2 

De tweede casus dag staat in het teken van Simulatie 1. Hierbij gaan de deelnemers oefenen met een 
casus op examenniveau. De deelnemers maken een offerte, plan van aanpak en een werkomschrijving 
voor een project. Deze wordt naderhand uitvoerig geëvalueerd met de deelnemers door verschillende 
docenten. 
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7. Organisatie 
 

De organisatie van de opleiding is in handen PCbomen. De minor vindt plaats op de Hogeschool van 
Hall Larenstein te Velp. Het modulaire deel vindt plaats bij PCbomen te Apeldoorn.  

Hieronder een overzicht met de docenten van de minor. 

Procesbegeleiders minor Rollen 

Hans Jacobse Coördinator Minor/Procesbegeleider/Expert management 
buitenruimte 

John Raggers Procesbegeleider/Expert Bos- en natuurbeheer 

 

De modules bij PCbomen worden verzorgd door een vast team van docenten met elk hun specialisme. 
Dit alles wordt gecoördineerd door Willem van Delft. Hij is te bereiken via w.van.delft@pcbomen.nl / 
info@pcbomen.nl of bel met het algemene nummer 085-4844760. Hieronder een overzicht van de 
betrokkenen bij het modulaire deel van de opleiding. 

Betrokkenen Rol 

Willem van Delft Coördinator 

Annemiek van Loon Module 1 Beleid en beheer 

Chris Verstappen Module 2 Projectorganisatie en contracten 

Jan Hilbert Module 3 Boomtechnisch onderzoek en advies 

Gerrit Jan van Prooijen Module 3 Boomtechnisch onderzoek en advies 

Harold Schoenmakers Module 3 Boomtechnisch onderzoek en advies 

 
 

 

 

  

mailto:w.van.delft@pcbomen.nl
mailto:mailtoinfo@pcbomen.nl
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8. Praktische zaken 
 

Bij het volgen van een opleiding komen veel zaken kijken. Naast het feit dat er meer dan een jaar lang 
(wanneer het volledige traject gevolgd wordt) één dag in de week lessen gevolgd worden, wordt er 
ook verwacht dat deelnemers thuis met de opleiding bezig zijn. Zo wordt er verwacht dat deelnemers 
thuis werken aan groepsprojecten maar ook aan individuele opdrachten. Deze zelfstudie omvat 
gemiddeld een studiedag per contactdag.  

De kosten, de duur en intensiteit van de opleiding hangen af van het opgestelde ‘Persoonlijk 
opleidingsplan’. Dit is afhankelijk van de voorkennis, werkervaring en de werkomgeving van de 
deelnemer. Aan de hand van een opleidingsgesprek wordt samen met de deelnemer dit plan 
opgesteld. In dit gesprek komen ook rand voorwaardelijke zaken aan bod zoals het opdoen van 
praktijkervaring. 

Na het maken van dit plan, in samenspraak met cursus coördinator Willem van Delft, zal u een 
persoonlijke offerte en planning aangeboden krijgen.  

 

9. Leermiddelen 
Tijdens de introductie krijgen de deelnemers toegang tot de ELO (Elektronische Leer Omgeving) van 
Van Hall Larenstein en PCbomen. In deze leeromgevingen zullen presentaties, opdrachten en extra 
lesstof gedeeld worden. Veel vakinhoudelijke en actuele informatie is ook te vinden via de 
zoekmachines van de WUR (www.wur.nl) en Groen Kennisnet (www.groenkennisnet.nl). Daarnaast is 
het wenselijk een aantal boeken aan te schaffen als naslag en studiemateriaal.  

 

9.1 Verplicht 
- Stadsbomenvademecum Deel 2 A ‘Groeiplaatsaspecten’ (auteur: G.J. van Prooijen) 
- Stadsbomenvademecum Deel 2 B ‘Groei en aanplant’ (auteur: G.J. van Prooijen) 
- Stadsbomenvademecum Deel 3 A ‘Boomcontrole en onderzoek’ (auteur: G.J. van Prooijen) 
- Stadsbomenvademecum Deel 3 B ‘Boomverzorging en groeiplaatsverbetering’ (auteur: G.J. 

van Prooijen)  
- Stadsbomenvademecum Deel 3 C ‘Ziekten en aantastingen’ (auteurs: G.J. van Prooijen en H. 

Kroon)  
- Stadsbomenvademecum Deel 4 ‘Boomsoorten en gebruikswaarde’ (auteurs: ir. T.J.M. Janson 

en ir. J.J.C. Janssen) 

9.2 Aanbevolen 
- Standaard RAW Bepalingen 2015/2020 
- Zicht op bomen, ISBN 90-70405-16-4, Bomenstichting  
- Project management, Roel Grit, Noordhoff Uitgevers, 6e druk, 2011, ISBN 978-90-01-79093-6  

 

https://www.wur.nl/
https://www.groenkennisnet.nl/
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