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VETcert
Gecertificeerd veteraanbomenspecialist
Exameninformatie,
Regels en voorschriften
1. Inleiding
De European Arboricultural Council (EAC), samengesteld uit en vertegenwoordigd door
zijn nationale lidorganisaties, geeft het certificaat uit voor “Gecertificeerd
Veteraanbomenspecialist” (VETcert). De examenregels en -voorschriften voor deze
certificering werden ontwikkeld tijdens het VETcert project en staan onder toezicht van de
VETcert stuurgroep (VSG), in samenwerking met de European Arboricultural Council
(EAC). Deze worden regelmatig herzien en bijgewerkt of gewijzigd indien nodig.
1.1. De doelstelling van het examen is om de kennis en vaardigheden van de
kandidaten af te toetsen tegenover de VETcert standaarden. Er zijn twee niveaus:
uitvoerend en adviserend niveau.
1.2. Succesvolle kandidaten mogen de respectieve titel dragen:
“Veteraanbomenspecialist – Uitvoerend niveau”
“Veteraanbomenspecialist – Adviserend niveau”
1.3

Het certificaat is 3 jaar geldig.
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2. Organisatie
2.1

De European Arboricultural Council (EAC) is het beheerorgaan voor de VETcert
certificering en is verantwoordelijk voor de centrale administratie.

2.2

Elk deelnemend land heeft een VETcert examencentrum (VETcert Certification
Centre – VCC), dat verantwoordelijk is voor de lokale organisatie van examens. Het
VCC zal EAC minstens 4 weken op voorhand inlichten over geplande examendata
en -locaties.

2.3

De EAC zal een kalender van alle geplande examen publiceren op de VETcert
website.

2.4

Kandidaten in elk land kunnen zich aanmelden bij hun VCC en daar het examen
afleggen en zullen, indien succesvol, hun certificaat ontvangen van het VCC.

2.5

De examenkosten moeten voor het examen betaald worden aan het VCC en
worden niet terugbetaald als de kandidaat niet slaagt voor het examen.

2.6

Als een kandidaat afwezig is gedurende het examen worden de examenkosten niet
terugbetaald.

2.7

Voor annuleringskosten, zie de geldende algemene voorwaarden van het VCC.

2.8

Het VCC moet alle geregistreerde kandidaten voor elk VETcert examen doorsturen
naar EAC, en zal bij ontvangst van de factuur de geldende registratiekost betalen.

2.9

Het VCC voorziet geregistreerde VETcert examinatoren om het examen af te
nemen en te beoordelen.

2.10

Het VCC zal de resultaten voor elk examen versturen naar het EAC binnen 28
dagen na het examen.

2.11

EAC zal een papieren certificaat en plastic ID-kaart aanmaken en deze naar het
VCC versturen binnen 14 dagen na ontvangst van de examenresultaten.

2.12

EAC zal de namen van succesvolle kandidaten toevoegen aan de gepubliceerde
lijst van Gecertificeerde Veteraanbomenspecialisten op de VETcert website, binnen
14 dagen na melding door het VCC.

2.13

Het VCC zal het certificaat en ID-kaart doorsturen naar succesvolle kandidaten.
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3. VETcert stuurgroep
3.1

De standaarden en de uitrol van VETcert staan onder toezicht van de VETcert
stuurgroep (VSG). Deze groep is initieel samengesteld uit de 10
partnerorganisaties die verantwoordelijk geweest zijn voor de ontwikkeling van
VETcert standaarden, kwaliteitseisen en examenrichtlijnen:

3.2

3.1.1

Ancient Tree Forum (UK)

3.1.2

Arboricultural Association (UK)

3.1.3

Asociacion de Espanola de Arboricultura (Spanje)

3.1.4

Conseil Départemental des Côtes d’Armor (Frankrijk)

3.1.5

European Arboricultural Council (EU)

3.1.6

Inverde (België)

3.1.7

Pro Natura (Zweden)

3.1.8

Safe Trees (Tsjechië)

3.1.9

Swedish Arborist Federation (Zweden)

3.1.10

Swedish Tree Association (Zweden)

De VETcert stuurgroep is verantwoordelijk voor de goedkeuring van de
oprichting en de instandhouding van elk VCC in de deelnemende landen. De
VSG zal EAC informeren over goedgekeurde VCC’s, die door EAC op de
VETcert website zullen gepubliceerd worden.

3.3

De VETcert stuurgroep behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken
een toezichthouder (supervisor) te sturen naar om het even welk examen,
georganiseerd door om het even welk VCC.

3.4

De VETcert stuurgroep is verantwoordelijk voor de aanstelling van competente,
geregistreerde examinatoren om de VETcert examens af te nemen, inclusief
de instandhouding of stopzetting van die erkenning.
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4. VETcert examencentra
4.1

Elk VETcert examencentrum (VCC) moet:
4.1.1 goed geïntegreerd zijn in de nationale boomverzorgings- (en indien mogelijk
veteraanbomen-) gemeenschap.
4.1.2 een wettelijke rechtspersoon zijn.
4.1.3 de mogelijkheden hebben om de VETcert certificering te promoten en de data
en locaties van VETcert examens voor uitvoerend en adviserend niveaus te
publiceren.
4.1.4 een examenjury samenstellen voor elk examen, samengesteld uit:
4.1.4.1

Het erkende en verantwoordelijke VETcert examencentrum

4.1.4.2

Twee gekwalificeerde en geregistreerde VETcert examinatoren

4.1.4.3

Eén surveillant

4.1.5 EAC informeren over data en locaties voor VETcert-examens, ten laatste 4
weken voor de examendatum.
4.1.6 met geregistreerde VETcert examinatoren werken om een gedetailleerde
planning op te maken voor het VETcert examen.
4.1.7 een tariefstructuur instellen voor het afleggen van VETcert examens, inclusief
de examenkost voor het uitvoerende en adviserende niveau, kosten voor de
examinatoren, surveillanten en examenlocaties en de EAC-registratiekosten.
4.1.8 contact onderhouden met geschikte examenlocaties voor VETcert-examens,
inclusief zich verzekeren van de aanwezigheid van geschikte bomen,
examenlokalen en cateringmogelijkheden, zoals vereist.
4.1.9 een surveillant aanstellen voor het schriftelijke deel van het examen.
4.1.10 een administratieve rol opnemen in het registreren van kandidaten en het
innen van de examenkosten.
4.1.11 kandidaten aanmelden bij EAC en de vereiste registratiekost per kandidaat
aan EAC betalen binnen de 14 dagen na ontvangst van de factuur.
4.1.12 communiceren met kandidaten, examinatoren, surveillanten en lokale
personeelsleden om een vlot verloop van het examen te verzekeren.
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4.1.13 de veilige bewaring verzekeren van examendocumenten, modelantwoorden,
ingevulde examens en verbeterde examens en deze allen als vertrouwelijke
documenten behandelen.
4.1.14 bevestigde resultaten van het examen doorgeven aan EAC, binnen 28 dagen
na de examendag.
4.1.15 de certificaten en ID-kaarten van de succesvolle kandidaten ontvangen van
EAC, binnen 14 dagen na het insturen van de examenresultaten.
4.1.16 de certificaten en ID-kaarten verzenden naar succesvolle kandidaten, binnen
14 dagen na ontvangst van het EAC.
4.1.17 communiceren met niet-succesvolle kandidaten om hen te informeren over
hun opties voor het afleggen van een herexamen.
4.1.18 gegevens bijhouden van aanmeldingen, examenresultaten en relevante
communicatie, in overeenstemming met de geldende GDPR regelgeving
(Algemene EU-verordening Gegevensbescherming).
4.1.19 een klachtenprocedure instellen voor kandidaten.
4.1.20 alle kosten voor de organisatie van het examen op zich nemen.
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5. VETcert examinatoren
5.1 De VETcert stuurgroep is verantwoordelijk voor de aanstelling van competente,
geregistreerde examinatoren om VETcert-examens af te nemen.
5.2 Alle VETcert examinatoren moeten:
5.2.1

het VETcert-examen afgelegd hebben op het relevante niveau en geslaagd
zijn met minstens 80%.

5.2.2

op de lijst opgenomen zijn van succesvolle Gecertificeerde
Veteraanbomenspecialisten op de VETcert website, op het relevante
niveau.

5.2.3

opleiding genoten hebben in het runnen van VETcert-examens, inclusief
training in beoordelingstechnieken, de toepassing van het VETcert
scoresysteem en praktische benchmarking-oefeningen.

5.2.4

deelgenomen hebben aan VETcert examenevents, examens geobserveerd
hebben en deelgenomen hebben aan examens als ‘tweede examinator’.

5.3 Examinatoren kunnen geregistreerd zijn om examen af te nemen op het
uitvoerende niveau, het adviserende niveau of beide niveaus.
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6. VETcert surveillanten
6.1 VCC’s zijn verantwoordelijk voor de aanstelling van surveillanten om toezicht te
houden op de schriftelijke delen van het VETcert-examen.
6.2 Surveillanten moeten niet technisch onderlegd zijn in het beheer van
veteraanbomen. Ze moeten betrouwbare en verantwoordelijke personen zijn met de
autoriteit om toezicht te houden op een examen en om het examen te begeleiden
op een attente, beleefde en professionele manier.
6.3 Surveillanten moeten aanwezig zijn tijdens het examen, om schriftelijke examens uit
te delen, instructies te geven aan de kandidaten inzake regels en timing van het
examen, te verzekeren dat er geen overleg is tussen kandidaten en dat er geen
mogelijkheid is voor kandidaten om elkaar werk te bekijken. De surveillant zal op
het einde van het examen alle schriftelijke examens verzamelen en ze veilig
bewaren tot de examinator ze beoordeelt.
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7. Algemene examenregels
7.1 In het aanmeldingsformulier voor kandidaten moet een ondertekende overeenkomst
opgenomen worden dat de naam van de succesvolle kandidaat mag gepubliceerd
worden op de VETcert website.
7.2 Vragen moeten anders zijn voor elk opeenvolgend examen in hetzelfde VCC en
waar kandidaten herexamen afleggen voor een of meerdere delen van het examen.
7.3 De examensite moet correct beveiligd zijn door het VCC.
7.4 Het complete examen kan worden gestopt omwille van slecht weer of andere
onvoorziene omstandigheden.
7.5 Gedurende het examen moeten kandidaten en examinatoren fluohesjes dragen, in
verschillende kleuren.
7.6 De mondelinge vragen over specifieke bomen, tijdens de praktische oefeningen,
moeten worden geëxamineerd door twee examinatoren. Voor de generieke
mondelinge vragen volstaat één examinator. Het VCC kan zich het recht
voorbehouden om delen van het mondelinge examen op te nemen.
7.7 Kandidaat en examinatoren moeten dezelfde taal spreken (geschreven en
mondeling); vertaling of een tolk tijdens het examen zijn niet toegestaan.
7.8 Tijdens alle examenonderdelen is het voor kandidaten en examinatoren niet
toegestaan om mobiele telefoons te gebruiken om te bellen, tenzij in
noodsituaties.
7.9 Kandidaten en examinatoren mogen geen interviews geven of spreken met
passanten tijdens het examen.
7.10 Kandidaten moeten zodanig in groepen verdeeld worden zodat zij elkaar niet
kunnen beïnvloeden voor of na elk examenonderdeel.
7.11 Kandidaten mogen geen exameninhoud delen met anderen of anderen informeren
over de exameninhoud, noch schriftelijk, noch mondeling, noch in digitale vorm.
7.12 Kandidaten voor het examen op adviserend niveau moeten een laptop meebrengen
om een schriftelijk rapport op te maken als onderdeel van het examen. Toegang tot
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internet tijdens het examen is niet toegestaan en geen enkel onderdeel van het
digitale examenmateriaal mag behouden worden na het einde van het examen.
7.13 Kandidaten worden uitgesloten van het examen als aangetoond is dat zij de
examenregels geschonden hebben of als er een aangetoonde poging is om vals te
spelen.
7.14 De beoordelingsformulieren voor de gezamenlijk geëxamineerde onderdelen
moeten ondertekend worden door beide examinatoren.
7.15 Het algemene slagingspercentage voor alle examenonderdelen samen is 75%.
Een minimum slagingspercentage van 50% is vereist voor elk individueel
examenonderdeel.
7.16 Kandidaten hebben het examen enkel succesvol afgelegd als bovenstaande
resultaten behaald werden.
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8. Doelstellingen en naam van het certificaat
8.1 Om de kennis, vaardigheden en ervaring van een kandidaat aan te tonen,
opgedaan tijdens opleiding en werkervaring, biedt het VCC examens aan op twee
niveaus: Uitvoerend niveau en Adviserend niveau. Elk examen omvat zowel
schriftelijke onderdelen als praktische oefeningen.

8.2 De volledige details van de VETcert Standaarden voor het examen zijn beschikbaar
op de VETcert website:
https://www.vetcert.eu/standards-certificates
8.3 Succesvolle kandidaten mogen de respectieve titel dragen:
“Veteraanbomenspecialist – Uitvoerend niveau”
“Veteraanbomenspecialist – Adviserend niveau”
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9. Toelatingsvoowaarden voor kandidaten
9.1 Potentiële toegangswegen tot het VETcert examen:
9.1.1 Uitvoerend niveau:
Route

Opties

1

Kandidaat is houder van EAC’s European Tree Worker-certificaat (ETW) of een
relevante boomverzorginskwalificatie of -certificaat erkend door een nationaal VETcert
examencentrum.
PLUS
Noodzakelijke certificering in kettingzaaggebruik, klimtechnieken en/of
hoogwerkergebruik, zoals vereist in het land van examinering.
PLUS
In totaal minimum vijf jaar relevante ervaring.

2

Kandidaat kan kennis en ervaring aantonen op een gelijkwaardig niveau als EAC’s
ETW-certificaat of relevante boomverzorgingskwalificatie of -certificaat zoals
hierboven omschreven.
PLUS
Noodzakelijke certificering in kettingzaaggebruik, klimtechnieken en/of
hoogwerkergebruik, zoals vereist in het land van examinering.
PLUS
In totaal minimum vijf jaar relevante ervaring.

9.1.2 Adviserend niveau
Route

Opties

1

Kandidaat is houder van EAC’s European Tree Technician-certificaat (ETT) of een
relevante boomverzorginskwalificatie of -certificaat erkend door een nationaal
VETcert examencentrum.
PLUS
In totaal minimum vijf jaar relevante ervaring, waarvan minstens drie in een
consultancy-/adviseursrol.

2

Kandidaat kan kennis en ervaring aantonen op een gelijkwaardig niveau als EAC’s
ETT-certificaat of relevante boomverzorgingskwalificatie of -certificaat zoals hierboven
omschreven.
PLUS
In totaal minimum tien jaar relevante ervaring, waarvan minstens vijf in een
consultancy-/adviseursrol.
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9.2 Afwijkingen van de standaardroutes voor toelating tot het examen, zoals hierboven
omschreven, kunnen overwogen worden als de kandidaat kan aantonen dat hij/zij
de nodige kennis, vaardigheden en ervaring heeft om toegelaten te worden tot het
examen, door middel van certificaten of op enige andere manier.
9.3 Het VCC is verantwoordelijk voor het controleren dat kandidaten voldoen aan de
toelatingsvoorwaarden.
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10. Structuur en inhoud van het examen
Het examen bestaat uit de volgende onderdelen:

Uitvoerend niveau:
•

Schriftelijk examen

•

Praktische oefeningen

Adviserend niveau:
•

Schriftelijk examen

•

Praktische oefeningen

•

Rapport bomenbeheer
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10.1. Uitvoerend niveau
10.1.1 Indoor schriftelijk examen
Informatie en regels voor kandidaten:
•

Je hebt 120 minuten om het schriftelijk examen af te leggen.

•

Het schriftelijk examen bestaat uit twee onderdelen: Deel A
(meerkeuzevragen) en Deel B (open vragen).

•

Probeer alle vragen te beantwoorden.

•

Overleg tussen kandidaten is niet toegestaan.

•

Het gebruik van technologische hulpmiddelen (telefoon, camera, …) is niet
toegestaan.

10.1.2 Outdoor praktische oefeningen
Informatie en regels voor kandidaten:
•

Het outdoor gedeelte van het examen duurt ongeveer 120 minuten. Het
omvat enkele generieke vragen en enkele vragen over specifieke
opdrachten.

•

Probeer alle vragen te beantwoorden. Schriftelijke antwoorden zijn niet
vereist.

•

Draag op elk moment je fluohesje.

•

Overleg tussen kandidaten is niet toegestaan. Houd een respectvolle
afstand aan als een andere kandidaat geëxamineerd wordt.

•

Het gebruik van technologische hulpmiddelen (telefoon, camera, …) is niet
toegestaan.
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10.2. Adviseursniveau
10.2.1 Indoor schriftelijk examen
Informatie en regels voor kandidaten:
•

Je hebt 120 minuten om het schriftelijk examen af te leggen.

•

Het schriftelijk examen vragen die een kort, geschreven antwoord
vereisen.

•

Probeer alle vragen te beantwoorden.

•

Overleg tussen kandidaten is niet toegestaan.

•

Het gebruik van technologische hulpmiddelen (telefoon, camera, …) is niet
toegestaan.

10.2.2 Outdoor praktische oefeningen
Informatie en regels voor kandidaten:
•

Het outdoor gedeelte van het examen duurt ongeveer 120 minuten. Het
omvat een mix van mondelinge vragen en oefeningen.

•

Voor de eerste oefening maak je een survey van twee veteraanbomen.
Daarbij verzamel je voldoende gegevens om een rapport te maken over
de beheeropties voor beide bomen. Later krijg je 120 minuten om dat
rapport op te maken.

•

De tweede oefening gaat over de geschiedenis van een boom/landschap.
Er moet geen schriftelijk antwoord op deze vraag ingediend worden, je
mag echter nota’s maken als je dat wil.

•

De derde oefening behandelt de risicobeoordeling van een
veteraanboom. Er moet geen schriftelijk antwoord op deze vraag
ingediend worden, je mag echter nota’s maken als je dat wil.

•

Overleg tussen kandidaten is niet toegestaan.

•

Je mag een camera gebruiken om foto’s van de bomen te maken voor je
rapport, maar andere technologische hulpmiddelen zijn niet toegestaan
(incl. internetverbinding). Je krijgt de gelegenheid om je foto’s te uploaden
naar je laptop voor de start van het schrijven van je rapport.
18
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10.2.3 Rapport beheeropties
Informatie en regels voor kandidaten:
•

Na de survey van twee veteraanbomen tijdens de eerste oefening, krijg je
120 minuten om een rapport op te maken voor beide bomen.

•

Kandidaten brengen hiervoor hun eigen laptop mee naar het examen.
Foto’s voor het rapport, genomen tijdens de survey, moeten geüploaded
worden en beschikbaar zijn voor de start van dit examenonderdeel.
Toegang tot het internet is niet toegestaand tijdens het examen.

•

Kandidaten krijgen een blanco digitaal sjabloon om het rapport in op te
maken. De rapporten worden op het eind van dit examenonderdeel
verzameld.

•

Het rapportsjabloon is in de volgende 9 delen onderverdeeld:

10.2.3.1 Basisinformatie van de boom (bv. vorm, meetgegevens, …) (5 punten
per boom)
10.2.3.2 Conditie en vitaliteit van de boom (10 punten per boom)
10.2.3.3 Structuurbeoordeling (biomechanische toestand) van de boom (10
punten per boom)
10.2.3.4 Biodiversiteit, historische, culturele of sociale waarde van de boom (6
punten per boom)
10.2.3.5 Omschrijf de twee meest significante gevaren voor de boom, inclusief
de oorzaak en de schaal (6 punten per boom)
10.2.3.6 Geef twee beheeropties voor elk van de geïdentificeerde gevaren, voor
elke boom. Noteer voor elke beheeroptie de voor- en nadelen (8 punten
per boom)
10.2.3.7 Identificeer de beheeroptie die jouw voorkeur heeft en geef duidelijk
aan waarom (12 punten per boom)
10.2.3.8 Geef een gedetailleerde werkomschrijving van mogelijke werken die je
voorschrijft, inclusief een tijdsschema (10 punten per boom)
10.2.3.9 Finale conclusies en beperkingen (6 punten)
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11. Het examen succesvol afleggen
11.1

Zowel voor het uitvoerende als het adviserende niveau is het examen succesvol
afgelegd als de kandidaat een algemene score van minstens 75% behaalt en niet
minder dan 50% in elk examenonderdeel.

11.2

De score bestaat uit het totaal van de prestaties van de kandidaat in alle
examenonderdelen en zal in cijfers uitgedrukt worden.

11.3

Kandidaten moeten minstens 50% behalen in elk individueel examenonderdeel.
Een tekort in een examenonderdeel betekent een herexamen voor dat specifieke
examenonderdeel. Er worden geen deelcertificaten uitgereikt voor onvolledig
geslaagde examens.

12. Herhaling van het examen (herexamen)
12.1

In het geval van een herexamen moet een kandidaat de onderdelen waarvoor hij
succesvol was niet opnieuw afleggen, op voorwaarde dat hij/zij zich inschrijft voor
een herexamen binnen de twee jaar na de dag waarop hij/zij het examen voor het
eerst aflegde.

12.2

Een herexamen van individuele onderdelen of het hele examen kan enkel
gebeuren minstens 4 weken na de eerste poging.

12.3

Een kandidaat mag twee maal een herexamen afleggen voor individuele
examenonderdelen, na een onsuccesvolle eerste poging. Nadien moet het hele
examen opnieuw afgelegd worden.
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13. Behoud van het VETcert-certificaat
13.1

De certificaten voor:
"Veteraanbomenspecialist – Uitvoerend niveau"
"Veteraanbomenspecialist – Adviserend niveau"
zijn geldig voor een periode van drie jaar vanaf het jaar van uitgave.

13.2

Om het certificaat geldig te behouden moet de houder kunnen aantonen dat
zijn/haar kennis en vaardigheden op het vereiste niveau gebleven zijn, inclusief
een bewustzijn van de ontwikkelingen in het beheer van veteraanbomen op
wetenschappelijk, technisch en praktisch vlak.

13.3

Daarom moeten certificaathouders zich aanmelden voor hernieuwing van hun
VETcert certificaat via hun VCC voor de vervaldatum van hun certificaat en voor
het eind van dat kalenderjaar.

13.4

Om hun VETcert-certificaat geldig te houden voorbij de initiële periode van drie
jaar moeten certificaathouders:

13.4.1

zich opnieuw registreren bij hun VCC en een VETcert hercertificeringsformulier aanvullen, waarbij bewijs geleverd wordt van werkervaring,
voortdurende professionele ontwikkeling (CPD) en activiteiten binnen de
sector van het veteraanbomenbeheer op het gepaste niveau.

13.4.2
13.5

de gepaste administratie- en registratiekost betalen aan hun VCC.

Het VCC zal controleren of de aangeleverde stukken voldoen aan de
bovenstaande voorwaarden voor hernieuwing van het certificaat en zal de
gegevens van de certificaathouder aan EAC bezorgen.

13.6

EAC zal een papieren certificaat en plastic ID-kaart maken en deze aan het
VCC verzenden binnen de 14 dagen, samen met de factuur voor hercertificering.

13.7

EAC zal de namen van succesvol gehercertificeerde certificaathouders op de lijst
van Gecertificeerde veteraanbomenspecialisten (gepuliceerd op de VETcert
website) bevestigen binnen de 14 dagen na ontvangst van de betaling door het
VCC.
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13.8

Het VCC zal het certificaat en de ID-kaart doorsturen naar de succesvol
gehercertificeerde certificaathouders binnen de 14 dagen na ontvangst.

13.9

Als de aan het VCC aangeleverde stukken voor hercertificering niet voldoen aan
de vereisten, krijgt de certificaathouder de kans om bijkomende stukken in te
dienen binnen een periode van 1 jaar na het verlopen van zijn/haar certificaat.
Tijdens deze periode zal hij/zij echter niet geregistreerd staan als geldige VETcert
certificaathouder.

13.10 Als de certificaathouder de gepaste stukken niet aangeleverd heeft en/of de
registratiekosten niet betaald heeft binnen 1 jaar na het verlopen van zijn/haar
certificaat, moet hij/zij het volledige examen opnieuw succesvol afleggen om
VETcert gecertificeerd te worden.

VETcert projectpartners
Augustus 2019
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