DE PLEK WAAR ALLES OM BOMEN DRAAIT  ÉN OM JOU!

OPLEIDINGSBROCHURE

Welkom
op de
Bomen
Campus
De BomenCampus is dé plek waar jij
uitgroeit tot boomexpert van de toekomst.
Of je nu gaat voor boombeheer, onderzoek
of inspectie – hier ontwikkel jij de kennis,
tools én skills om te kunnen zorgen voor
een groene en gezonde leefomgeving.
Onze opleiding Bomen in Stedelijk
Gebied is een maatwerkopleiding op
mbo niveau 4 waar jij wordt opgeleid tot
boomexpert. Met de juiste vooropleiding
kun je deze in twee jaar afronden.
Dat is nog eens een vliegende start van
jouw bomencarrière!

Is deze opleiding iets
voor jou?
Jij vindt het fijn om iets bij te dragen aan de
maatschappij en je bent graag in de natuur
te vinden. Wil jij een vak leren waar je deze
twee dingen met elkaar kunt combineren?
Lijkt het jou wel wat om kennis te krijgen over
bomen, boombeheer en boomverzorging?
Met de opleiding Bomen in Stedelijk Gebied
van BomenCampus kan dat!
• Wil jij een bijdrage leveren aan een
duurzame wereld?
• Wil jij straks aan het werk als boomexpert?
• Wil jij een écht vak leren?
• Wil jij studeren combineren met werken?
• Wil jij al tijdens je opleiding betaald aan
de slag?
• En wil je een baangarantie?
Dan ben jij zeker op je plek op
de BomenCampus!

BomenCampus
en Aeres MBO Almere
De BomenCampus is nieuw. Een gloednieuw
initiatief voor en door partijen uit het bomenvak. Voor de opleiding werken we samen met
Aeres MBO Almere, een school met focus op
duurzaamheid en ondernemerschap, met
(ook) veel oog voor praktijk. Dat maakt
BomenCampus en Aeres MBO Almere ook
zo’n goede combinatie!

Opleiding
Bomen in
Stedelijk
Gebied

Mbo niveau 4
Duur 2 jaar
Leerweg BBL

Toelatingseisen

havo- of vwo-diploma,
een afgeronde opleiding op mbo niveau 3 of 4

Voorbeelden van keuzedelen

In het open en groene gebouw in Almere
Poort wordt de nadruk gelegd op goed
onderwijs en inspirerende leeromgevingen.
En die inspirerende leeromgevingen zoeken
we hoe dan ook op. Hoe kan het ook anders,
met een opleiding over bomen!

•
•
•
•

Jouw toekomst
‘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

Maatwerkopleiding

Stroom je in met de juiste vooropleiding, dan
kun je in 2 jaar tijd een mbo niveau 4 diploma
halen én kun je meteen aan de slag in het
boombeheer. Je kunt bijvoorbeeld aan het
werk gaan als beginnend boombeheerder,
als junior boomtechnisch adviseur of als Data
Inspecteur Bomen.

Persoonlijk profileren,
Digitale vaardigheden,
Inspelen op innovaties,
Duurzaamheid in beroep.

Of…
Maar er zijn natuurlijk nog veel meer opties!
Je kunt je ook gaan ontwikkelen richting
projectleider bomen of werkvoorbereider. Of
regievoerder, of toezichthouder. Of misschien
verder leren. Volop mogelijkheden!

Tijdens de opleiding
Je volgt een opleiding
die jou voorbereidt
om gemeenten of
bedrijven te helpen
met boombeheer in de
openbare ruimte. Al snel
in je opleiding ga je in de
praktijk aan het werk bij
een Leerwerkplek Duurzaam
Boombeheer. Wat kun je
allemaal verwachten tijdens
de opleiding?

De opleiding is opgebouwd uit 4 fases:
1. Introductie (maand 1)

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,
snuffelstage).

2. Brede basis (maand 2-4)

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-pakketten,
bestekken en contracten en communicatie. In deze fase is ook
weer een snuffelstage opgenomen, zodat jij een goed beeld krijgt
van de mogelijke leerwerkplekken en hierin een goede richting
kunt kiezen.

3. Stage (maand 5-6)

‘We zijn praktisch en houden
het heel graag persoonlijk.
Daarom is BomenCampus
de plek waar het om bomen draait
– én om jou!’
Marjo van Steenselen,
studiebegeleider

Zat je de eerste vier maanden vooral in de schoolbanken, in
de 5e en 6e maand ben je voor het grootste deel aan het werk
op je stageplek. Eens per week kom je naar school. Een fijne
tussenstap voordat het werkend leren écht van start gaat.

4. Boombeheer (maand 7-24)

En dan begint het werkend leren! Eens per twee weken kom je
een dag naar school, de overige dagen ben je aan het werk
bij jouw leerwerkplek. Dit kan een gemeente zijn, een adviesbureau of een organisatie die zich bezighoudt met de
inrichting of het onderhoud van de openbare ruimte.

Studeren bij
BomenCampus
BBL

Aanmelding en toelating

Bij BomenCampus hebben we dit schema
nét iets anders ingericht. In de eerste vier
maanden maak je de meeste ‘schooluren’.
Je leert dan alles wat je nodig hebt om
een goede start te kunnen maken bij jouw
leerwerkplek. Vanaf de 5e maand ben je
grotendeels aan het werk bij je leerwerkplek.
Je komt dan gemiddeld nog eens per twee
weken een dag naar school.

Aanmelden bij BomenCampus gaat
online. Op de homepage vind je de
aanmeldknop.

De opleiding Bomen in Stedelijk Gebied is
een BBL-opleiding (Beroeps Begeleidende
Leerweg). In de BBL heb je een arbeidsovereenkomst van minimaal 24 uur per week,
minimaal 120 dagen per jaar. Je komt dan
(gemiddeld) een dag per week naar school.

70% praktijk
30% theorie

Wil jij je aanmelden voor de opleiding Bomen
in Stedelijk Gebied? Leuk!
Je hebt in principe recht op toelating als je
voldoet aan de instroomeisen, je aanmeldt
voor 1 april en deelneemt aan de verplichte
intakeactiviteiten. Aanmelden na 1 april kan
ook, dan vervalt weliswaar het wettelijke
recht op toelating, maar wij nemen nog
studenten aan tot 1 augustus.

Na je aanmelding krijg je een
uitnodiging voor verschillende intake
activiteiten. Je deelname hieraan is
verplicht. Het gaat in elk geval om
een talentscan en een intakegesprek. Staan daarna alle
lichten op groen, dan maken
wij je aanmelding officieel en
schrijven je in als student
bij Aeres MBO Almere.

Kosten
én salaris
Kosten

Als je je inschrijft voor de maatwerkopleiding
Bomen in Stedelijk Gebied, dan vergoedt
BomenCampus jouw opleidingskosten. Wij
vergoeden het schoolgeld en zorgen voor jouw
lesmateriaal. De opleiding kost jou dan niets.

Kom
kennis
maken!
We laten je graag zien wat we voor jou in huis
hebben. Doe mee met één van onze (online)
activiteiten en overtuig jezelf.

Online open dagen

Werkend leren én
maandelijks salaris dat is een fijne combi!

Salaris

De eerste 6 maanden van je studie ontvang je
een studievergoeding. Na 6 maanden ga je aan
het werk bij jouw leerwerkplek. Je ontvangt dan
maandelijks salaris. Je verdient dus gewoon
geld tijdens je opleiding. Hoe gaaf is dat!

Wij organiseren regelmatig (online) open
dagen. Kijk op de website voor de actuele
data en meld je aan!

Meeloopsessies

Ervaar het vak door een paar uurtjes mee
te lopen met een boomexpert. Kijk op de
website voor de actuele data en meld je aan!

Kennismakingsgesprek

Liever een persoonlijke afspraak? Neem
contact met ons op voor een vrijblijvend
kennismakingsgesprek.

‘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

Contact
BomenCampus
Postadres:
Kastanjelaan 8b, 2982 CM Ridderkerk
Bezoekadres:
Heliumweg 1, 1362 JA Almere
(085) 822 80 00
info@bomencampus.nl
www.bomencampus.nl

