
Traineeship Bomen in 
Stedelijke Omgeving 

DE PLEK WAAR ALLES OM BOMEN DRAAIT    ÉN OM JOU!



BomenCampus 
en 

Aeres MBO 
Almere

‘Er is zoveel vraag naar goede boomexperts. 
Ik ben blij dat ik een rol mag spelen in de 

opleiding van deze generatie experts!’
Leon Spek, initiatiefnemer
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Welkom 
op de 
Bomen 
Campus
Ben jij klaar voor een compleet nieuwe 
uitdaging met de focus op een duurzame 
groene leefomgeving waarbij je zowel 
binnen als buiten kunt werken? Begin dan 
met het traineeship Bomen in Stedelijke 
Omgeving van BomenCampus! Tijdens 
dit intensieve én betaalde traineeship 
ontwikkel jij je tot beginnend boomexpert 
en maak je van je passie je beroep.

Tijdens het traineeship word jij getraind 
door de beste professionals uit het 
bomenvakgebied. Bij het leerwerkbedrijf 
werk je mee aan interessante 
bomenklussen. Sluit jij het traineeship 
na twee jaar succesvol af, dan kun je 
gegarandeerd aan de slag in het werkveld.

BomenCampus is een uniek initiatief voor 
en door partijen uit het bomenvak. Voor het 
opleidingsdeel van het traineeship werken 
we samen met Aeres MBO Almere, een 
opleider met focus op duurzaamheid en 
ondernemerschap, met ook veel oog voor de 
praktijk. Dat maakt BomenCampus en Aeres 
MBO Almere een sterk team.



Het traineeship Bomen in Stedelijke Omgeving 
is een tweejarig traineeship dat jou voorbereidt 
om gemeenten of bedrijven te helpen met 
boombeheer in de openbare ruimte. 

Na 4 maanden intensieve opleiding in Almere, 
ga je 20 maanden in de praktijk aan de slag bij 
een leerwerkbedrijf in het bomenvakgebied. 

Tijdens de 20 maanden bij het leerbedrijf, is 
er eens per 2 weken nog een lesdag. Zo blijf jij 
werken aan je ontwikkeling.

Vanaf dag 1 ontvang je een salaris. Je kunt het 
traineeship dus prima zien als een baan en een 
vakopleiding in één.

Traineeship
Bomen in 
Stedelijke 
Omgeving

Wat breng je mee? 
Heb jij een opleiding op minimaal mbo niveau 
3 of 4 afgerond? Dan kom je in aanmerking 
voor het traineeship. Ook met een diploma in 
het hoger onderwijs ben je van harte welkom. 
Een groene achtergrond is niet noodzakelijk, 
een goede motivatie des te meer! 

Wel vragen we drie dingen: 
je hebt een rijbewijs B, je hebt al (enige) 
werkervaring èn je bent voor de duur van het 
traineeship fulltime beschikbaar.aar.

 

Waarom is dit 
traineeship 

iets voor jou?
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Je levert een bijdrage aan een  
 duurzame wereld
Je leert alles over boombeheer
Je wilt praktijkgericht leren en werken
Je ontvangt gelijk een salaris
Je hebt een baangarantie
Je hebt volop doorgroeimogelijkheden
Je maakt werk van je passie



‘Het traineeship draait om jou. 
Leren of werken, we doen

 het praktisch en persoonlijk!’
Marjo van Steenselen,
studieloopbaancoach

Het traineeship is 
ontwikkeld door 

BomenCampus in 
samenwerking met 

Aeres MBO Almere en 
verschillende werkgevers 
uit het bomenvakgebied. 

Welke kennis, vaardigheden 
en ervaring ga je opdoen 

tijdens het traineeship?

Het traineeship is opgebouwd uit 3 fases:

1. Introductie 
In de eerste maand laten we jou uitgebreid kennismaken met 
alle aspecten van het werkveld en geven we je inzicht in de 
markt. Je werkt met je hoofd (boomsoorten, boomveiligheid, 
veilig werken langs de weg, ICT) én met je handen (motorzagen). 

2. De brede basis 
Na de introductie leer je in de brede basis alle facetten van 
het boombeheer kennen: groeiplaats, dataregistratie, ziekten 
en aantastingen, maar ook het werken met GIS (Geografisch 
Informatie Systeem), bestekken en contracten en communicatie. 

3. Boombeheer  
Was je de eerste 4 maanden veel aan de studie, in de 5e maand 
begint het werken & leren. Eens per twee weken kom je een dag 
naar Almere, de overige dagen ben je aan het werk bij je leer-
werkbedrijf. Dit kan een gemeente zijn, een adviesbureau of een 
organisatie die zich bezighoudt met de inrichting of het onder-
houd van de openbare ruimte.

Tijdens het traineeship
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Rond je het traineeship succesvol 
af, dan kun je daarna gegarandeerd 
aan de slag in het vakgebied. 

Je kunt denken aan een functie 
als aankomend boombeheerder, 
boominspecteur of beginnend 
boomadviseur. Maar je kunt je 
ook gaan ontwikkelen richting 
projectleider, werkvoorbereider, 
toezichthouder of directievoerder.
Ook een loopbaan als voorman 
boomverzorging of uitvoerder in het 
groen behoort tot de mogelijkheden.

Na het 
traineeship

Certificaten 
Tijdens het traineeship behaal je 
verschillende certificaten, die uitstekend 
van pas kunnen komen. Denk aan 
het certificaat Boom Veiligheid 
Controleur (BVC), Veilig werken langs 
de weg, VCA* en Data Inspecteur 
Bomen (DIB). 

Als je het traineeship succesvol afrondt, 
kom je bovendien in aanmerking voor 
een formeel mbo4-diploma. Een 
perfecte start van je groene loopbaan!
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‘Als boominspecteur ben je 
de hele dag in de buitenlucht, 
dat vind ik fantastisch. 
Je bent met de natuur bezig 
en kijkt de hele dag naar groen.’
Chrisje Smits, boominspecteur



ww

 
Regelmatig organiseren we kennismakings-
sessies in Almere. In een klein dagdeel geven wij 
je een inkijkje in de theorie en de praktijk van 
het bomenvak. Eén of meerdere vakdocenten 
verzorgen een korte les en je loopt mee met een 
boomexpert, die jou laat zien hoe een werkdag 
als bomenprofessional eruit kan zien. 

Zo krijg je een goed beeld van het traineeship 
en het bomenvak en kun je zelf ervaren of 
het bij je past! Je kunt je aanmelden voor een 
kennismakingssessie op onze website.

Kom 
kennis 
maken! Aanmeldings-

procedure

Ben je enthousiast over het traineeship en 
wil je je aanmelden? Dan doorloop je de 
volgende stappen:

1. Je meldt je op de website aan voor een 
kennismakingssessie en woont die bij.

2. Heeft de kennismakingssessie je overtuigd 
dat het bomenvak echt iets voor jou is, dan 
meld je je aan voor het traineeship via de 
website. Je stuurt dan ook je motivatie en 
CV mee, zodat we een goed beeld van je 
hebben.

3. Zien wij mogelijkheden voor jou, dan 
nodigen we je uit voor een persoonlijke 
intake.

4. Is er vervolgens groen licht van jouw en 
onze kant, dan melden we je aan voor het 
traineeship en kan jouw groene loopbaan 
beginnen!

Het traineeship gaat jaarlijks in september 
van start. 
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Postadres: 
Kastanjelaan 8b, 2982 CM Ridderkerk

Leslocatie:
Heliumweg 1, 1362 JA Almere

(085) 822 80 00
info@bomencampus.nl
www.bomencampus.nl

Contact


