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KWEEKVIJVEROPLEIDING 2021 

Heb jij een passie voor bomen, en wil jij jouw kennis vergroten om  

als Data Inspecteur Bomen (DIB) te starten bij een boomtechnisch 

bureau?  In de Kweekvijver leiden onze deskundige docenten je in           

5 maanden op voor het DIB-examen. Eénmaal geslaagd krijg je van                                 

ons een jaarcontract.   
 

Bomenbanen biedt de Kweekvijveropleiding aan inclusief een jaarcontract. De groep trainees 

bestaat uit minimaal 6 en max 10 deelnemers. De opleiding duurt vijf maanden en start  

november dit jaar.  

De opleiding kent vijf leergebieden: 

 Sortiment. Je leert zomer en winterkenmerken van ruim 180 bomen. 

 Ziekte en Plagen. Schimmels, aantastingen, jij kent ze straks allemaal. 

 Gis en Data. Je kunt werken met Gis en Data software en bent ervaren met Excel.  

 Flora en Fauna Wetgeving. Jij kent de regels en past ze toe. 

 Praktijk. Groei en ontwikkeling, onderhoud, buiten in het veld pas jij het toe.  

 

Heb je de theorie onder de knie en kun jij deze in de praktijk toepassen, dan volgt de 

stageperiode waar je zelfstandig projecten loopt. Je leert te vertrouwen op de kennis die je 

hebt opgedaan, en zo word je klaar gestoomd om na 5 maanden, met het DIB-certificaat op 

zak, aan de slag te gaan als Data Inspecteur Bomen bij een boomtechnisch bureau.  

 

Wat moet je weten? 

 Tijdens de opleiding ontvang je een minimumsalaris. Heb je een UWV-uitkering? Je kunt 

met behoud van de uitkering de opleiding volgen. 

 Bomenbanen betaalt alle kosten van de opleiding, inclusief vervoer, examenkosten en 

benodigde apparatuur. 

 VCA-vol, Veilig Werken langs de Weg, Snoeien van bomen (praktijk), DIB-examen, alle 

onderdelen zijn in de opleiding opgenomen. 

 Ben je geslaagd, dan krijg je een jaarcontract, en maak je kans op een baan in het 

werkveld als je bij onze leerbedrijven je kennis en kunde hebt getoond.  

 

Aanmelden doe je via: 

 info@bomenbanen.nl. Stuur een recent CV, pasfoto en motivatie. 

 Neem contact op met Marjo van Steenselen 06-2269 3248 voor informatie.  

 

Zijn bomen ook jouw toekomst? Neem contact met ons op! 

 

Kijk voor verhalen van voormalige trainees Kweekvijver op www.bomenbanen.nl.  
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