
 

 

Aanmelden doe je via info@bomenbanen.nl. Stuur ons een recent CV en jouw motivatie voor deelname.  

Wil je eerst meer informatie, bel ons gerust!  

Wij zijn bereikbaar via 06- 2269 3248.   

 

www.bomenbanen.nl        

  

        

 

Passie voor bomen?  
Maak er werk van! 

 
 

 
Neem deel aan de Kweekvijver, dé opleiding voor  
Persoonlijke Groei in Bmen!

  

 

De Kweekvijver is een opleiding van 5 maanden waar jij 

alles leert over bomen in het stedelijk gebied.  

 

In Linschoten, onze opleidingslocatie, krijg jij les van de 

beste vakdocenten uit het werkveld. Met een maximale 

groepsgrootte van 10 trainees krijg je alle aandacht die je 

nodig hebt om te ontwikkelen.  

 

Sortimentskennis, Ziekte en Aantastingen, Dataverwerking, 

Wetgeving, Flora en Fauna, zijn zomaar vakken die voorbij  

komen. Snoeien van bomen, Veilig werken langs de weg, 

Data inspectie leer je buiten, want daar staan de bomen! 

Tijdens de opleiding behaal je de certificaten VCA-vol, 

Data Inspecteur Bomen, en Veilig werken langs de Weg.  

 

Naast theorie train je buiten de benodigde vaardigheden 

en toepassing in de praktijk. De laatste 6 weken loop je 

mee in de projectorganisatie als stagiair. 

 

 

Heb je de Kweekvijver succesvol afgerond?  

Dan biedt Bomenbanen jou een detacheringscontract aan 

en kun jij je eerste stappen zetten als bomenprofessional 

bij één van onze opdrachtgevers.  

 
Persoonlijke groei in bomen, Samen zorgen we dat het werkt! 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 

 

Heb jij een groen hart en een passie voor bomen? 
Schrijf je dan in voor de Kweekvijver, een uniek leer-werktraject dat bestaat uit 
5 maanden opleiding en een jaar werkervaring bij een boomtechnisch bedrijf! 

 

 Je ontvangt vanaf de start van je opleiding meteen een salaris. 

Heb je een UWV-uitkering? Je kunt de opleiding met behoud van je uitkering volgen.  

 Bomenbanen betaalt de kosten voor je opleiding en studiematerialen als boeken, Toughpad of IPad, en de 

examenkosten voor DIB, VCA-vol, Veilig Werken langs de Weg. 

 Na het succesvol afronden van de opleiding sluiten wij een detacheringscontract met je af voor één jaar. De opleiding 

en het detacheringscontract zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. 

 Bomenbanen detacheert jou bij een ervaren opdrachtgever in het werkveld, zodat doorgroei van jouw kennis en 

ervaring gegarandeerd is.  

 Onze opleidingslocatie is goed bereikbaar, zowel met de auto als met het OV.  
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