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WERKEN 
IN BOMEN

BASISOPLEIDING

VEREISTE VOORKENNIS
 Ā Goede algemene conditie en 

uithoudingsvermogen

 Ā Geen hoogtevrees

 Ā Medisch geschikt 

 Ā Minimum 18 jaar

INHOUD
 Ā Introductie van boombiologie en 

boomsoortenkennis

 Ā Kennismaking met en gebruik van de 
basisklimset voor de boomverzorger

 Ā Correct aantrekken, afstellen 
en gebruiksklaar maken van de 
klimuitrusting

 Ā Aandachtspunten en onderhoud 
persoonlijke beschermingsmiddelen 
(pbm’s)

 Ā Gevaren en risico’s tijdens 
werkzaamheden op hoogte

 Ā Wetgeving en veiligheid: 
preventiehiërarchie en last minute 
risicoanalyse

 Ā Beveiligingstechniek, positionering, 
uitlopen en werkpositie innemen

 Ā Terminologie: valfactor, stootkracht 
en pendule gevaar

 Ā Vereiste basisknopen om veilig te 
klimmen

 Ā Kiezen van geschikt ankerpunt

 Ā Functies van de grondman

 Ā Correct gebruik van ladder als 
toegangstechniek

 Ā Betreden van een boom door gebruik 
te maken van het basisklimsysteem 
(klossen, bodytrust en prussik)

 Ā Positioneringstechnieken door 
gebruik te maken van de leeflijn

 Ā Gebruik maken van double-loop 
(tweede klimsysteem)

INFO
Duur: 5 dagen
ETW punten: 35 punten
Aantal deelnemers: Max. 8 personen

Werken in bomen kan op verschillende manieren. Toont een 
risicoanalyse aan dat klimmen met een klimlijn de meest geschikte 
methode is, dan is deze opleiding wat u nodig hebt. ‘Werken in 
bomen, basisopleiding’ is bedoeld voor iedereen die zich veilig wil 
voortbewegen en werken in kleine tot middelgrote bomen.

Door een combinatie van theorielessen en praktijkervaring verhoogt de deelnemer 
zijn kennis, efficiëntie en rendabiliteit. Hierbij hebben wij speciaal aandacht voor 
basisveiligheid en respect voor de boom. De continue ontwikkeling van de 
deelnemer staat centraal. Er is één instructeur per vier deelnemers waardoor er 
uitgebreide ‘coachingmomenten’ mogelijk zijn.

Onze instructeurs zijn stuk voor stuk ervaren boomverzorgers die zich 
onderwijzend bijschoolden. Hierdoor verloopt het leerproces stapsgewijs 
en duidelijk. Voor het bepalen van de lesinhoud houden we rekening met de 
boombiologie en de fauna in de omgeving.

Deze opleiding is een voorbereiding op de vervolgopleiding ‘Werken in bomen, 
geavanceerde DRT technieken’ of ‘Demontage van bomen, basisopleiding’.

Na het volgen van de opleiding heeft u notie van 
boombiologie en boomsoorten.

U kan veilig in een kleine tot middelgrote boom 
werken met een correcte klimtechniek en kennis 
van uw klimmateriaal.

U hebt kennis van veiligheid en wetgeving.
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