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 VOORWOORD
Beste relatie,

Met trots presenteren wij onze catalogus!

AAB verzorgt praktische trainingen op het gebied van veiligheid, arbo, 
milieu, groen, gezondheid en communicatie. Je kunt bij ons terecht voor 
nascholing Code 95, veilig werken met een motorkettingzaag, veilig 
werken langs de weg, VCA, KCA, omgevingsgericht handelen, praktische 
herhalingstrainingen en meer. 
Je kunt je voor een training aanmelden als bedrijf, ZZP’er of als particu-
lier. Al onze trainingen zijn incompany in te plannen. Wij komen graag 
bij je langs! Je kunt je ook inschrijven voor een open inschrijving, welke 
wij door heel Nederland organiseren. Onze docenten komen allemaal 
uit de praktijk dus gegarandeerd een leerzame en leuke lesdag vol 
praktijkvoorbeelden!

Waar wij voor staan:

• ‘Gewoon goed’ sinds 1997
• Ervaren trainers uit de praktijk
• Professionele serviceverlening
• Sparringspartner voor trainingen op maat
• Opleidingen door heel Nederland
• Zowel open inschrijving als incompany

In deze catalogus vind je trainingen, wist je dat’jes, tips en informatie 
over arbo gerelateerde onderwerpen. 

Ben je benieuwd wat je bij ons kunt doen? Blader rustig door het boek, 
neem een kijkje op onze website en bel gerust als je vragen hebt op 
0341-499744, of stuur een mail naar info@aabgroep.nl. Onze adviseurs 
vertellen je graag meer over AAB en over de mogelijkheden. 

Uiteraard kun je ons ook benaderen voor een onderwerp dat je in eerste 
instantie niet terugvindt in de catalogus of op de website. Wij zijn graag 
jouw sparringpartner,  geen onderwerp is ons te gek. 

Wat zou jij je medewerkers mee willen geven? Wij horen het graag!

Tot snel!

Team AAB

* AAB behoudt zich het recht om de inhoud van de catalogus te wijzigen. Bekijk voor alle 

actuele gegevens de website of neem contact met ons. 

Neem contact met ons op via info@aabgroep.nl of 0341-499744

Tip! Vind snel een opleiding met de zoekbalk op de website. 3
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 INCOMPANY & OPEN INSCHRIJVING

Deze AAB-catalogus bevat ruim 200 cursussen, trainingen en opleidin-
gen met betrekking tot arbo, veiligheid, milieu, groen, gezondheid en 
communicatie.

Incompany
De meeste AAB-trainingen, cursussen en opleidingen worden incom-
pany verzorgd op een door de opdrachtgever te bepalen locatie. Heb 
je zelf geen geschikte locatie voor je incompany training? Laat het ons 
weten! Wellicht weten wij een goede locatie waar jullie terecht kunnen.

Voorbespreking
Bij de meeste trainingen zal de docent vooraf met de opdrachtgever een 
inventarisatiegesprek hebben over het kennisniveau van de deelnemers, 
de invulling van het programma en eventueel de beschikbare machines 
en praktijklocatie(s). De docent zal jouw verwachtingen (waar mogelijk) 
afstemmen op de training. Een training is wat ons betreft altijd maat-
werk!

Maatwerk
Staat een training niet op de website of in de catalogus? Vraag naar de 
mogelijkheden. Wij maken graag een training specifiek op jouw situatie 
en organisatie.

Open inschrijving
Door heel Nederland plannen wij open inschrijvingen voor cursussen 
als VCA, BHV, Wet natuurbescherming en meer. Op aabgroep.nl vind je 
onder het kopje ‘alle geplande cursussen’ een overzicht van alle geplan-
de trainingen, prijzen en data. 
Mocht een incompany niet mogelijk zijn in verband met bijvoorbeeld 
te weinig deelnemers, dan is het altijd mogelijk om in te schrijven op 1 
van onze vele open inschrijf trainingen. Kun je niet vinden wat je zoekt, 
neem dan contact op via info@aabgroep.nl of 0341-499744.

Certificaat
Na een gevolgde training of slagen van het examen, krijgt iedere 
deelnemer een (digitaal) certificaat of een bewijs van deelname. Offici-
ele certificaten, denk aan: beroepsverkeersregelaar of VCA,  worden op 
papier verstrekt. 
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 HET OPLEIDINGS... WAT???
Een opleidingsplan is allang niet meer een lijstje waarin alleen oplei-
dingen staan die medewerkers moeten volgen. Het is de ideale tool om 
inzicht te krijgen in de potentie van medewerkers. Hier kun je goed op 
inspelen met cursussen en opleidingen, waardoor medewerkers groeien 
en daarmee ook de organisatie. Het creëren van bewuste medewerkers, 
dit bevordert de veiligheidscultuur binnen een organisatie.

In Nederland gebeuren jaarlijks zo’n 230.000 arbeidsongevallen die zeer 
ernstig zijn. Het gevolg is dat medewerkers verzuimen, blijvend letsel 
oplopen of zelfs overlijden.

De ARBO wet voorziet hierin. Dit wordt vooral beschreven in de artike-
len 7.6, 7.11a en artikel 8. Werkgevers hebben de taak om zorg te dragen 
voor hun medewerkers en dienen maatregelen te nemen om ongeval-
len te voorkomen. Hoe beter de medewerkers op de hoogte zijn van de 
gevaren & risico’s, hoe beter zij in staat zijn om de juiste maatregelen te 
treffen en des te kleiner de kans dat er toch een ongeluk gebeurt. Het 
volgen van goede en praktijkgerichte trainingen is hierbij onmisbaar.

Ben je benieuwd hoe jij de veiligheidscultuur en het menselijk kapitaal 
binnen jouw organisatie kan vergroten? Wij denken graag met je mee! 
AAB heeft gespecialiseerde adviseurs die graag langskomen en je op 
weg helpen met het opstellen van een goed opleidingsplan.

Meten is weten
Om een goed onderbouwd opleidingsplan te maken, is het belangrijk 
om de risico’s per functie inzichtelijk te krijgen. Dit kan door middel van 
een (functie) RI&E of een Taak Risico Analyse. Op het moment dat de 
risico’s duidelijk zijn, kan worden bepaald hoe deze zoveel mogelijk in te 
perken. 

Eén van de manieren is de medewerkers goed instrueren over de 
gevaren & risico’s op de werkplek en hoe zij met deze risico’s en geva-
ren dienen om te gaan. 

Herhaling volgens de wet
Sommige werkzaamheden brengen een verhoogd risico met zich mee. 
Bijvoorbeeld het werken met een kettingzaag, gevaarlijke stoffen, hijsen 
of het werken langs de weg. De ARBO wet schrijft niet alleen voor dat 
medewerkers goed geïnstrueerd dienen te worden over deze gevaren en 
risico’s op hun werkplek, zij stelt ook dat dit regelmatig moet gebeuren. 

De adviesgeldigheidsduur van de AAB certificaten zijn een advies van 
onze specialisten. Elke specialist heeft voor zijn/haar vakgebied gekeken 
wat een goede herhalingsfrequentie is, gezien de aard van het risico.
Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om hier een goed 
onderbouwd plan voor te hebben. 

Verder stelt de ARBO wet dat een instructie aantoonbaar gemaakt moet 
worden. Met een certificaat van AAB wordt ook aan deze eis voldaan.

De werkgever bepaalt
Als werkgever wil je natuurlijk dat een cursus goed aansluit bij de werk-
zaamheden die uitgevoerd moeten worden. Bij AAB kun je zelf invulling 
geven aan de cursus. Erg belangrijk is het dat de opleidingsbehoefte 
goed geïnventariseerd & beschreven wordt. Hieruit kan blijken dat een 
bepaalde training vaker, of juist minder vaak herhaald moet worden. 
Hier kun je als werkgever zelf in meebeslissen en doordat het wordt 
vastgelegd is dit onderbouwd voor de ARBO wet.

Neem contact met ons op via info@aabgroep.nl of 0341-499744
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Een goed opleidingsplan samenstellen gebeurt dus niet vanzelf. Geen 
enkele cursus is hetzelfde. AAB zorgt ervoor dat voor iedere organisa-
tie het basisprogramma van een cursus, opleiding of training specifiek 
wordt aangevuld met voorbeelden en cases. De medewerker volgt de 
training met herkenbare voorbeelden, waardoor een optimaal resultaat 
wordt bereikt.

Wettelijke eisen waar onze opleidingen op gebaseerd zijn, 
zijn onder andere:

Arbobesluit - artikel 7.6 - Deskundigheid werknemers
Met betrekking tot arbeidsmiddelen waarvan het gebruik een specifiek 
gevaar voor de veiligheid van de werknemers kan opleveren blijft het 
gebruik voorbehouden aan werknemers die met het gebruik belast zijn. 
Werknemers die belast zijn met het ombouwen, onderhouden, repareren 
of reinigen van arbeidsmiddelen als bedoeld in het eerste lid, bezitten 
daartoe een specifieke deskundigheid en ervaring.

Arbobesluit - artikel 7.11a - Voorlichting
Een bij een arbeidsmiddel behorende gebruiksaanwijzing wordt in 
begrijpelijke vorm ter kennis gebracht van de betrokken werknemers. 
Indien het gebruik of de aanwezigheid van arbeidsmiddelen in de on-
middellijke werkomgeving gevaren voor de werknemers kunnen ople-
veren, worden zij hierop gewezen, ook indien de werknemers van deze 
middelen geen rechtstreeks gebruik maken. Voor iedere organisatie 
wordt het basisprogramma van een cursus, opleiding of training speci-
fiek aangevuld met voorbeelden en cases, zodat een optimaal resultaat 
bereikt wordt.

Arbowet - artikel 8
De werkgever zorgt ervoor dat de werknemers doeltreffend worden 
ingelicht over de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbon-
den risico’s, alsmede over de maatregelen die erop gericht zijn deze 
risico’s te voorkomen of te beperken. De werkgever zorgt ervoor dat aan 
de werknemers doeltreffend en aan hun onderscheiden taken aange-
past onderricht wordt verstrekt met betrekking tot de arbeidsomstan-
digheden. Indien persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking 
van de werknemers worden gesteld en indien op arbeidsmiddelen of 
anderszins beveiligingen zijn aangebracht, zorgt de werkgever ervoor 
dat de werknemers op de hoogte zijn van hun doel en werking en de 
wijze waarop zij deze dienen te gebruiken. De werkgever ziet toe op de 
naleving van de instructies en voorschriften gericht op het voorkomen 
of beperken van de in het eerste lid genoemde risico’s alsmede op het 
juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Heb je vragen of wil je weten welke cursus, training of opleiding vanuit 
jouw functie of bij jouw organisatie het beste aansluit? Neem dan con-
tact met ons op via info@aabgroep.nl of 0341-499744
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 PRIVACY STATEMENT
Wij maken onderscheid in persoonsgegevens van contactpersonen bij 
een organisatie en gegevens van cursisten.  

Contactpersoon 
Bij een aanvraag voor een opleiding of training vragen wij je persoons-
gegevens. Wij gebruiken je naam, adres, telefoonnummer en e-mail-
adres om contact met je op te kunnen opnemen voor een offerteaan-
vraag, inschrijving of een ander contactaanvraag. 

Cursist 
Daarnaast vragen we persoonsgegevens op van de cursisten. Hieron-
der vallen de voorletters zoals vermeld op het paspoort, achternaam, 
geboortedatum, geboorteplaats en in enkele gevallen het BSN nummer. 
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen 
over een identificeerbare natuurlijke persoon. Deze gegevens hebben 
wij nodig voor op de presentielijst. Dit om te kunnen identificeren of de 
persoon die de cursus bijwoont ook daadwerkelijk de persoon is die is 
aangemeld voor de cursus. Anders zou iedereen zomaar bij een cursus 
aan kunnen schuiven! Zonder persoonsgegevens kun je niet deelnemen 
en kunnen wij geen certificaat overhandigen.

Voor enkele geregistreerde opleidingen vragen wij een BSN nummer. 
Indien er bij een cursus een officieel examen van toepassing is zijn wij 
verplicht vooraf de deelnemer gegevens te verstrekken aan het exa-
menbureau.

Beveiliging persoonsgegevens
Persoonsgegevens die je stuurt via de website of e-mail worden ver-
zonden via een beveiligde verbinding. De persoonsgegevens worden 
opgeslagen in een beveiligd systeem welke alleen toegankelijk is voor 
medewerkers van AAB.

Het bewaren van persoonsgegevens
AAB bewaart de gegevens van de cursist ten allen tijden vanuit service-
beleid zodat we alle cursisten tijdig kunnen informeren als je certificaat 
verloopt. We kunnen je dan direct aanmelden bij de cursus en je hoeft 
niet opnieuw je gegevens door te geven. Voor jou gemakkelijk en snel, 
en voor ons ook!

Privacyrechten
Je hebt het recht op inzage in je persoonsgegevens en het recht om 
correctie of verwijdering van je persoonsgegevens te vragen.

Privacy officer
Binnen AAB is een privacy officer aangesteld om de werkwijze van 
AAB te waarborgen. Neem gerust contact op als je vragen hebt!

7
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GROEN - ALGEMEEN
Bomen snoeien, bermen maaien, planten zaaien, grond 
afgraven… In het groen is altijd wat te doen! En natuurlijk 
wil jij je werk in het groen op een verantwoorde manier 
uitvoeren. Bij AAB bieden we tal van opleidingen in het 
groen, gegeven door docenten met een grote voorliefde en 
passie voor de natuur. Groenopleidingen waar kennis met 
kunde wordt gecombineerd!

MOLLEN EN WOELRATTEN
PLANTENKENNIS
SPUITLICENTIE

EIKENPROCESSIERUPS
WET NATUURBESCHERMING

AABGROEP.NL
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MOLLEN EN WOELRATTEN
PLANTENKENNIS
SPUITLICENTIE

EIKENPROCESSIERUPS
WET NATUURBESCHERMING

 MOLLEN EN WOELRATTEN
Mollen en woelratten kunnen een groot probleem veroorzaken in 
tuinen, parken, teelt- en natuurgebieden en zijn vaak een terugkomend 
probleem. Een chemische bestrijding is de meest effectieve manier om 
het probleem te verhelpen of drastisch te verminderen. Bij het gebruik 
van fosforwaterstof tabletten dient zorgvuldig omgegaan te worden om 
nadelige effecten voor milieu en mens te minimaliseren. Professionele 
gebruikers dienen hierom in bezit te zijn van de licentie 4: mollen en 
woelratten (MW).

Onderwerpen
Je leert effectieve bestrijding van mollen en woelratten op een verant-
woorde manier. 

Je gaat in op de leefwijze van mollen en woelratten en de wijze waarop 
bestrijdingen uitgevoerd kunnen worden. 
Verschillende methoden, zoals alternatieve (niet-chemische) bestrijdin-
gen en het toepassen van fosforwaterstof. 

Na de training ben je in staat om:

• De aanwezigheid van dieren te herkennen
• Niet-chemische bestrijdingsmethodes toe te passen
• Veilig en verantwoord met fosforwaterstof tabletten om te gaan
• Persoonlijke veiligheid te waarborgen

Opleidingsduur: 1 dag en 1 dagdeel

Waar vind ik het? aabgroep.nl/groen/mollen-en-woelratten

 PLANTENKENNIS
Ben je hovenier, werkzaam in de openbare ruimte bij een gemeente, als 
je nieuw bent in de groenvoorziening of als je kennis over planten nooit 
optimaal is geweest is het volgen van de cursus plantenkennis ideaal. 
Met deze cursus plantenkennis richten we ons speciaal op wat je moet 
weten als groenvoorziener. We behandelen geen honderden soorten, 
maar richten ons op de 125 soorten/families die het meest voorkomen 
in de groenvoorziening.

Onderwerpen
We behandelen in totaal vier onderdelen: heesters, bosplantsoen, 
bomen en vaste planten. De cursus wordt als open inschrijving gegeven 
met onderwerpen als morfologie, nomenclatuur, planten leren 

herkennen en de basis van toegepaste beplantingsleer.  Daarnaast is 
de training te volgen met zowel zomer- als winterkenmerken.

Aangepaste training
Heb jij een specifiek onderwerp dat je wil behandelen of wil je een 
aangepaste training op de behoefte van je medewerkers? Geef deze 
training dan incompany.  Wij kunnen ons voorstellen dat jouw mede-
werkers getraind wilt hebben op jouw situatie en wat zij in de praktijk 
tegenkomen. Hierin denken we graag met je mee! Neem contact met 
ons op om de mogelijkheden te bespreken. 

Opleidingsduur: 3 dagen

Waar vind ik het? aabgroep.nl/groen/plantenkennis

9

http://aabgroep.nl/groen/mollen-en-woelratten
http://aabgroep.nl/groen/plantenkennis
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 EIKENPROCESSIERUPS
Al een aantal jaren worden we in toenemende mate geconfronteerd 
met de Eikenprocessierups (EPR). De eikenprocessierups zorgt voor kaal 
gevreten eikenbomen en kan ernstige jeuk veroorzaken bij natuur- en 
boomverzorgers, de bestrijder, kinderen en omwonenden. 

Het belang van jouw veiligheid bij het bestrijden van EPR staat centraal 
in deze cursus. 

Na het volgen van deze erkende training en succesvol afsluiten van de 
toetsen ben jij gecertificeerd voor het veilig bestrijden van de Eikenpro-
cessierups. 

Je bent op de hoogte van het belang en manier van de veilige bestrij-
ding van de Eikenprocessierups (EPR). Wat zijn de verschillende levens-
fases, hoe ga je om met het afval en wat zijn de gezondheidsrisico’s. Je 
weet voorgaande te herkennen en weet hoe te handelen in voorkomen-
de gevallen.

Opleidingsduur: 1 dag

 SPUITLICENTIE
Gewasbeschermingsmiddelen en biociden mogen worden gebruikt 
nadat deze zijn toegelaten (ctgb). Bij deze toelating worden hoge eisen 
gesteld aan de tekst op het etiket van elke verpakking. Ondanks de 
eisen die gesteld worden bij toelating van de middelen, kan blootstel-
ling aan gewasbeschermingsmiddelen en biociden leiden tot verschil-
lende gezondheidsklachten, zowel op korte als op lange termijn. 

Blootstelling komt voor bij: doseren, mengen en laden, toepassen en 
contact met gewassen die behandeld zijn en machinedelen of appara-
tuur en beschermingsmiddelen die vervuild zijn. 

De gewenste situatie is dat medewerkers geen gezondheidsschade 

oplopen bij het werken met onkrijdbestrijdingsmiddelen. Daarom is 
het belagnrijk dat de medewerker deskundig te werk gaat en in het 
bezit is van een geldige spuitlicentie. Vanaf 1 juli 1996 heeft iedereen 
een licentie nodig voor o.a. het verkoop of toepassen van professionele 
gewasbeschermingsmiddelen. De nieuwe regelgeving is bedoeld om 
het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen tot een minimum te 
beperken. De licenties worden afgegeven door Bureau Erkenningen dat 
toezicht houdt op de bekwaamheid van de licentiehouders.

Cursusaanbod
Spuitlicentie I Uitvoeren    4 dagen
Spuitlicentie II Bedrijfsvoeren    2 dagen
Spuitlicentie verlengen (per kennis bijeenkomst) 1 dagdeel

Waar vind ik het? aabgroep.nl/groen/spuitlicentie

Waar vind ik het? aabgroep.nl/groen/veilig-bestrijden-van-de-eikenprocessierups

http://aabgroep.nl/groen/spuitlicentie
http://aabgroep.nl/groen/veilig-bestrijden-van-de-eikenprocessierups
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 WET NATUURBESCHERMING
De Wet natuurbescherming beschermt Nederlandse natuurgebieden en 
planten- en diersoorten. De wet geldt sinds 1 januari 2017 en vervangt 
3 wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en 
de Boswet.

Bescherming van dieren en planten
Het is belangrijk voor de natuur dat er veel verschillende planten- en 
diersoorten zijn. Sommige soorten zijn kwetsbaar, zoals vleermuizen en 
mussen. Een goede natuurbescherming is belangrijk. Wanneer het met 
de natuur goed gaat, is er ook meer ruimte voor economische en andere 
maatschappelijke activiteiten. 
Na het volgen van de cursus Wet natuurbescherming beschik je over 
aantoonbare kennis en vaardigheden in het kader van de Wet natuurbe-
scherming (flora & fauna). 

Verlengen certificaat
Wil je je Wet Natuurbeschermingscertificaat graag behouden? Dan dien 
je na vijf jaar na het behalen van je certificaat een herhalingscursus te 
volgen. Je kunt hierbij kiezen voor een herhaling mét examen, of zonder 
examen. 

Met examen is je nieuwe certificaat weer voor vijf jaar geldig. Volg je de 
herhalingscursus zonder examen? Dan is je nieuwe certificaat drie jaar 
geldig.

Twijfel je over wat voor jou passend is? Vraag ons advies!

Cursusaanbod
Niveau 1 (medewerkers en voormannen)   1 of 2 dagen
Niveau 2 (opzichters en uitvoerders)    2 dagen
Niveau 3  (werkvoorbereiders en bedrijfsleiders)  3 dagen

Niveau 1 herhaling      1 dagdeel
Niveau 2 herhaling     1 dagdeel
Niveau 3 herhaling     1 dag

Geldigheidsduur certificaat: 5 jaar 

TIP:
Biodiversiteit is een hot item. AAB biedt 
diverse trainingen en opleidingen rondom dit 
onderwerp. Neem contact met ons op voor een 
vrijblijvende offerte voor een training 
op maat bij jou in de organisatie.

Tip! Ook voor alle herhaling trainingen kun je bij ons terecht! 11

Waar vind ik het? aabgroep.nl/groen/wet-natuurbescherming

http://aabgroep.nl/groen/wet-natuurbescherming
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SNOEIEN
Elke plant, struik of boom vraagt om een andere snoei 
aanpak. Je kunt een boom afknotten, een struik afsnijden, 
bekappen, besnoeien, inkorten of couperen. Weet jij wat je 
moet doen?

Bij AAB Training en Opleiding bieden we verschillende 
cursussen zoals het snoeien van landschappelijke beplan-
ting, laanbomen, snoeien in het plantsoen. 

Volg de cursus die bij jouw werkzaamheden past via de 
open inschrijving, of vraag een offerte aan voor een pas-
sende training bij jou op locatie. 

SNOEIEN
SNOEIEN (ETW)

SNOEIEN LANDSCHAPPELIJKE BEPLANTING
SNOEIEN VAN LAANBOMEN
PLANTSOENONDERHOUD

AABGROEP.NL
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SNOEIEN
SNOEIEN (ETW)

SNOEIEN LANDSCHAPPELIJKE BEPLANTING
SNOEIEN VAN LAANBOMEN
PLANTSOENONDERHOUD

 SNOEIEN
Tijdens de training snoeien krijg je meer inzicht in het op de juiste wij-
ze snoeien van diverse beplantingtypes. Er wordt gekeken en gewerkt 
naar een eindbeeld stadium van de plant, de samenhang/samenleving 
met andere planten en er wordt rekening gehouden met omgevingsfac-
toren. 

In de training komen onderwerpen als het juiste gereedschap, verschil-
lende snoeiwijzen, veiligheid en bewust werken, beheer en nut van 
onderbeplanting en meer aan bod. 
Al onze snoei cursussen zijn interactief en theorie wordt afgewisseld 
met praktijk.

Cursusaanbod
Snoeien basis       1 dag
Snoeien heesters & landschappelijke beplanting  1 dag
Snoeien van laanbomen     1 dag

Waar vind ik het? aabgroep.nl/groen/snoeien

Tip: Geef deze training incompany zodat  
medewerkers direct in eigen omgeving aan 
de slag kunnen

13Tip! Vind snel een opleiding met de zoekbalk op de website. 13

 PLANTSOENONDERHOUD
De cursus plantsoenonderhoud is bedoeld voor personen die verant-
woordelijk zijn voor het onderhoud van bosplantsoen en heesters. 

Je leert verschillende beplantingen kennen en weet deze op veilig en 
juiste wijze te snoeien.

Onderwerpen
In de training plantsoenonderhoud worden de volgende onderwerpen 
behandeld:

• gebruik van het juiste gereedschap;
• verschillende snoeiwijzen;

• maatregelen bepalen en uitvoeren bij de verschillende beplantin-
gen;

• snoeien met aandacht voor het eindbeeld;
• veiligheid en bewust werken;
• sortimentskennis van veel voorkomende beplanting;
• traditioneel snoeien tegenover snoeien naar eindbeeld;
• overkoken;
• beheer en nut van onderbeplanting.

Opleidingsduur: 1 dag

Waar vind ik het? aabgroep.nl/groen/plantsoenonderhoud

http://aabgroep.nl/groen/snoeien
http://aabgroep.nl/groen/plantsoenonderhoud
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Veilig werken met
Vaak worden werkzaamheden ondersteunt met het gebruik 
van bewerkingsmachines, zoals een houtversnipperaar, 
kettingzaag, bosmaaier of tuin en parkmachines. 

De meeste ongevallen met bewerkingsmachines gebeuren 
doordat een medewerker in contact komt met de bewe-
gende delen van de machine, namelijk 94% (!) blijkt uit 
onderzoek van de Inspectie SZW. Hoe belangrijk is het dan 
om je medewerkers de juiste instructies te geven, zodat ze 
veilig aan de slag kunnen. 

Staat de machine die jullie gebruiken niet in de catalogus 
of op onze website? Vraag een offerte aan zodat we een 
maatwerk training aan je kunnen voorstellen. 

BOSMAAIER
TUIN EN PARKMACHINES

HEGGENSCHAAR
HOUTBEWERKINGSMACHINE

HOUTVERSNIPPERAAR
MINIGRAVER

MOTORKETINGZAAG

AABGROEP.NL
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BOSMAAIER
TUIN EN PARKMACHINES

HEGGENSCHAAR
HOUTBEWERKINGSMACHINE

HOUTVERSNIPPERAAR
MINIGRAVER

MOTORKETINGZAAG

15Tip! Vind snel een opleiding met de zoekbalk op de website.

 BOSMAAIER
Maaiers met een benzine- of elektrische motor veroorzaken ongeveer 
87 procent van de ‘maaiongevallen’. Denk aan een opspattend steen, ver-
keerde gebruikshouding van de maaier of oogletsel door onzorgvuldig 
gebruik van de persoonlijke beschermingsmiddelen. 

Werk jij veel met een bosmaaier? Vooral op plekken waar het lastig is 
om met grote machines te maaien wordt een bosmaaier ingezet. Het 
langdurig werken met een bosmaaier is lichamelijk zwaar belastend en 
kan tot gezondheidsklachten leiden. 

Tijdens de bosmaaier trainingen van AAB wordt daarom altijd de fysieke 
belasting, werkhouding, meegenomen. 

Het werken met een bosmaaier brengt ook risico’s met zich mee. Denk 
aan contact met draaiende delen, wegslingerend materiaal, lawaai en 
trillingen, uitlaatgassen en stof. 

Hoe ga je op een veilige manier te werk met een bosmaaier?

Opleidingsduur: 1 dag
Herhaling: 1 dag

Waar vind ik het? aabgroep.nl/veiligheid/veilig-werken/veilig-werken-met-de-bosmaaier

 TUIN EN PARKMACHINES
De cursus veilig werken met tuin en parkmachines geeft kennis van- en 
inzicht in de nodige controles voor het begin van het werken met diver-
se groen- en parkmachines. 

Daarnaast leert de cursist de mogelijkheden de veiligheids- en 
bedrijfsvoorschriften in de praktijk uit te voeren, de vaardigheid om 
veilig en efficiënt met diverse groen- en parkmachines te kunnen 
werken en heeft hij voldoende kennis en vaardigheid om het dagelijks 
onderhoud uit te voeren.

De cursus bestaat uit een deel theorie en een deel praktijk. 

Doelgroep
De training is bestemd voor medewerkers die werken met diverse tuin- 
en parkmachines zowel motorisch als accu gereedschap. Bijvoorbeeld: 
motorkettingzaag, bosmaaier, heggenschaar, doorslijper, duwmaaier, 
kantensnijder etc.

Opleidingsduur: 1 dag

Waar vind ik het? aabgroep.nl/veiligheid/veilig-werken/groen-tuin-en-parkmachines

http://aabgroep.nl/veiligheid/veilig-werken/veilig-werken-met-de-bosmaaier
http://aabgroep.nl/veiligheid/veilig-werken/groen-tuin-en-parkmachines
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Waar vind ik het? aabgroep.nl/veiligheid/veilig-werken/heggenschaar

Waar vind ik het? aabgroep.nl/veiligheid/veilig-werken/houtbewerkingsmachines

 HEGGENSCHAAR
De cursus veilig werken met een heggenschaar is bedoeld voor mede-
werkers die voor hun werk omgaan met een (motor)heggenschaar.

De deelnemers worden opgeleid om op een veilige en verantwoorde 
wijze om te gaan met een motorheggenschaar en te voldoen aan de 
Arbo-richtlijnen.

Onderwerpen
In deze training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

• Materiaalkennis
• PBMS’s

• Werkhouding ter voorkoming van lichamelijke klachten
• Gevaren en veiligheidsmaatregelen
• Onderhoud van de motoheggenschaar
• Het herkennen en oplossen van kleine storingen

Opleidingsduur: 1 dag
Herhaling: 1 dag

 HOUTBEWERKINGSMACHINE
Het doel van de cursus veilig werken met een houtbewerkingsmachine 
is het veilig leren werken met een houtbewerkingmachine en het zich 
bewust worden van de gevaren op de werkplek.

Deze training start met een gedeelte theorie, waarna in de praktijk 
wordt stil gestaan op welke veiligheidsaspecten gelet moet worden.

Onderwerpen
• Veilig werken voor jezelf maar ook ten opzichte van collega’s en 

omstanders
• Ergonomie en persoonlijke veiligheid
• Controle van de machine vooraf (checklist)

• Werking van de machine
• Wat te doen en waar op te letten
• Vasthouden van het gereedschap en het product
• (Veilig) achterlaten van de werkplek aan het einde van de klus of 

dag

Opleidingsduur: 1 dag
Herhaling: 1 dag

http://aabgroep.nl/veiligheid/veilig-werken/heggenschaar
http://aabgroep.nl/veiligheid/veilig-werken/houtbewerkingsmachines
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 MINIGRAVER
De cursus minigraver is bestemd voor medewerkers die werkzaamheden 
uitvoeren met een mini- of midigraver.

In deze training komen, verdeeld over een theorie- en een praktijkge-
deelte, de volgende onderwerpen aan de orde:

• Arbowet regelgeving, veiligheidsvoorschriften
• Controle en onderhoud van de mini- of midigraver
• Risico’s tijdens het werk
• Laden/lossen van ladingen
• Veilig werken langs of op de weg
• Praktische oefeningen

• De cursus wordt afgerond met een evaluatie/beoordeling

Onze docent heeft vooraf contact, om het programma af te stemmen op 
de situatie binnen uw organisatie.

Na het volgen van deze training voldoet de cursist aan de door de Ar-
bowet en de Inspectie SZW gestelde eisen van voldoende instructie en 
aantoonbaarheid.

Opleidingsduur: 1 dag
Herhaling: 1 dag

Adviesgeldigheidsduur certificaat: 5 jaar

Waar vind ik het? aabgroep.nl/veiligheid/veilig-werken/mini-of-midigraver

 MOTORKETTINGZAAG
Volg bij AAB een van de motorkettingzaag trainingen zodat je veilig aan 
de slag kunt. 

Welke opties zijn er?

Combinatietraining afzetten kleine bomen en struiken 2 dagen
In een hoogwerker     2 dagen
Basis driedaagse     3 dagen
Basis tweedaagse     2 dagen
Herhaling basis      1 dag
Hout onder spanning     1 dag
Korte basis      1 dag

Lichte velling      3 dagen
Machinale kroonverzorging    3 dagen
Middelzware velling     3 dagen
Onderhoud en afkorttechnieken    2 dagen
Vellen complexe bomen     4 dagen
Vellen en opwerken van stormhout   1 dag
Zware velling      3 dagen

Waar vind ik het? aabgroep.nl/veiligheid/veilig-werken/motorkettingzaag

17Tip! Vind snel een opleiding met de zoekbalk op de website.

http://aabgroep.nl/veiligheid/veilig-werken/mini-of-midigraver
http://aabgroep.nl/veiligheid/veilig-werken/motorkettingzaag
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Onderhoud
Onderhoud verrichten in de openbare ruimte, voornamelijk 
in het groen, kan op verschillende manieren. Hoe onder-
houd je bijvoorbeeld een sportveld? Of bermen? Je kunt 
te maken krijgen met beeldbestekken en de wet natuur-
bescherming. Volg bij AAB de training die relevant is voor 
jouw werkzaamheden. 

Schrijf je in voor een van onze open inschrijvingen of plan 
een incompany. 

Staat dat wat jij zoekt er niet bij? Vraag gerust een offerte 
op zodat we een incompany cursus kunnen opstellen aan 
de hand van jouw wensen.

BEHEER EN ONDERHOUD SPORTVELDEN
ECOLOGISCH GROENBEHEER

KUNSTGRASVELDEN
PLANTSOENONDERHOUD

BEHEER EN ONDERHOUD VAN BERMEN
PRAKTISCH WERKEN MET BEELDBESTEKKEN

WET NATUURBESCHERMING

AABGROEP.NL
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BEHEER EN ONDERHOUD SPORTVELDEN
ECOLOGISCH GROENBEHEER

KUNSTGRASVELDEN
PLANTSOENONDERHOUD

BEHEER EN ONDERHOUD VAN BERMEN
PRAKTISCH WERKEN MET BEELDBESTEKKEN

WET NATUURBESCHERMING

 SPORTVELDEN
De cursus beheer en onderhoud sportvelden is bedoeld voor medewer-
kers die verantwoordelijk zijn voor de aanleg en het onderhoud van 
sportvelden.

De training is specifiek gericht op deelnemers die verantwoordelijk zijn 
voor het onderhoud van sportvelden in de breedste zin van het woord. 
Tijdens de training onderhoud sportvelden komen veel elementen van 
het onderhoud terug en op verzoek kunnen specifieke onderwerpen 
extra worden toegelicht tijdens de training. 

Onderwerpen

Onderwerpen als basis aanleg en onderhoud, kostenaspect, grasherken-
ning (ziektebeelden), drainage en bewateren komen zeker aan de orde. 
Je gaat daarnaast diverse sportvelden bekijken om de theorie in de 
praktijk te kunnen beoordelen. 

Cursusaanbod
Sportvelden - beheer en onderhoud   2 dagen
Kunstgrasvelden - onderhoud    1 dagdeel

Waar vind ik het? aabgroep.nl/groen/sportvelden-beheer-onderhoud

 ECOLOGISCH GROENBEHEER

Ecologisch groenbeheer is het beheer van groen waarbij de inheemse 
flora en fauna centraal staat. Onderdelen zijn bijvoorbeeld:

• Bermbeheer
• Begrazingsbeheer
• Parken
• Natuurvriendelijke oevers
• Onderhoud van watergangen en poelen

Ecologisch groenbeheer kan bijdragen aan de leefbaarheid in een stad 
of dorp.

In deze training, bestaande uit een theorie- en een praktijkgedeelte 
komen de volgende onderwerpen aan de orde:

• Natuurlijk beheer
• Groenelementen
• Uitgangspunten en richtlijnen
• Bermen en sloten
• Toepassen ecologisch beheer in houtachtige en kruidachtige be-

groeiingen
• Landschapselementen

Opleidingsduur: 1 dag

Waar vind ik het? aabgroep.nl/groen/groenbeheer-ecologisch

19

http://aabgroep.nl/groen/sportvelden-beheer-onderhoud
http://aabgroep.nl/groen/groenbeheer-ecologisch
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Tip: Volg de cursus beheer bermen in 
combinatie met veilig werken langs de weg

Waar vind ik het? aabgroep.nl/groen/beheer-bermen

 BERMEN
Kapotte wegbermen: een ergernis om te zien. Maar belangrijker, de 
veiligheid is in het geding. Bijvoorbeeld fietsers die in een wielspoor 
terechtkomen of eenzijdige auto-ongelukken. Deze voorvallen moeten 
zoveel mogelijk voorkomen worden. Maar hoe?

We kijken naar de oorzaken van kapotte bermen en daarna kijken we 
naar korte en lange termijn oplossingen:
• Juiste keuze in materialen van aanvullen. 
• Alleen wat grond en zand of eventueel gebroken puin (of juist niet)?

“Kan er gewerkt worden met bijvoorbeeld een graskanttegel, 
over de gehele weglengte of alleen bij kwetsbare plaatsen?”

“Hoe doen we daar de voorbereiding voor, hoe diep gaan we 
cunetten?”

Deze en wellicht andere priemende vragen gaan we bekijken en we 
leren wat er zoal voor oplossingen voorhanden zijn.

Incompany en open inschrijving
De cursus beheer van bermen is zowel als open inschrijving te volgen 
als incompany te organiseren. Het voordeel van incompany is dat je 
medewerkers direct voorbeelden uit eigen praktijk meekrijgen en leren 
hoe ze hiermee om kunnen gaan.

Praktijk 
Tijdens het praktijkgedeelte bezoeken we een of meerdere locaties. 
Ter plaatse bespreken we de problemen en dragen eventuele oplossin-
gen aan. Deze beoordelen we, terwijl we letten op bodemgesteldheid, 
veiligheid en wenselijkheid.

Opleidingsduur: 1 dag

http://aabgroep.nl/groen/beheer-bermen
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 PRAKTISCH WERKEN MET 
BEELDBESTEKKEN
Grote organisaties kiezen ervoor om vanuit, onder andere Europese aan-
bestedingsregels, groenwerkzaamheden openbaar aan te besteden. Het 
bestek wat hiermee gepaard gaat vraagt een professionaliseringsslag 
van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. 

De heftige concurrentie op de markt maakt dit nog eens niet makkelij-
ker. Een verkeerde beoordeling of uitvoering kan grote financiële schade 
opleveren voor zowel opdrachtgever of haar begeleidende partij en 
opdrachtnemer. 

In de ideale situatie is er geen verschil over de uitleg van het bestek. 
Dat alle partijen moeten leren omgaan met deze bestekken, staat niet 
ter discussie.

Hoe ga je praktisch om met het beeldbestek. De juiste manier van me-
ten en hoe moet je het opleveren ten opzichte van het (beeld/ frequen-
tie) bestek.

Doelgroep
Medewerkers die op basis van een beeldbestek werkzaamheden moeten 
uitvoeren. Niveau: LWOO/MBO

Opleidingsduur: 1 dag

 PLANTSOENONDERHOUD
De cursus plantsoenonderhoud is bedoeld voor personen die verant-
woordelijk zijn voor het onderhoud van bosplantsoen en heesters.

Je leert verschillende beplantingen kennen en weet deze op veilig en 
juiste wijze te snoeien.

In de training plantsoenonderhoud worden de volgende onderwerpen 
behandeld:

• Gebruik van het juiste gereedschap
• Verschillende snoeiwijzen
• Maatregelen bepalen en uitvoeren bij de verschillende beplantin-

gen
• Snoeien met aandacht voor het eindbeeld
• Veiligheid en bewust werken
• Sortimentskennis van veel voorkomende beplanting
• Traditioneel snoeien tegenover snoeien naar eindbeeld
• Overkoken
• Beheer en nut van onderbeplanting

Opleidingsduur: 1 dag

Waar vind ik het? aabgroep.nl/groen/onderhoud/praktisch-werken-met-beeldbestekken

Waar vind ik het? aabgroep.nl/groen/plantsoenonderhoud
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http://aabgroep.nl/groen/onderhoud/praktisch-werken-met-beeldbestekken
http://aabgroep.nl/groen/plantsoenonderhoud
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Bomen
Het ontmantelen van een boom, werkzaamheden uitvoe-
ren in een boom of het controleren van de veiligheid van 
bomen doe je niet zomaar. 

Bij AAB vind je diverse trainingen voor het veilig ontman-
telen van bomen, het veilig werken in bomen met de juiste 
klimtechnieken en klimmaterieel en het werken met een 
kettingzaag in een boom. 

Schrijf je in voor een van onze open inschrijvingen via de 
cursuskalender of plan een incompany of een training aan-
gepast aan jouw werkzaamheden bij jou op locatie. Vraag 
een offerte aan voor meer informatie. 

BOOMVEILIGHEIDSCONTROLEUR
BOOMVEILIGHEIDSINSPECTEUR

KLIMCURSUS MET SRT
KLIMTECHNIEKEN

ONTMANTELEN (AFBREKEN) VAN BOMEN
REDDINGSWERKER IN BOMEN
BHV VOOR BOOMVERZORGERS

AABGROEP.NL
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BOOMVEILIGHEIDSCONTROLEUR
BOOMVEILIGHEIDSINSPECTEUR

KLIMCURSUS MET SRT
KLIMTECHNIEKEN

ONTMANTELEN (AFBREKEN) VAN BOMEN
REDDINGSWERKER IN BOMEN
BHV VOOR BOOMVERZORGERS

232323Tip! Vind snel een opleiding met de zoekbalk op de website.

Waar vind ik het? aabgroep.nl/groen/bomen

23

 BOOMVEILIGHEID
Nederland telt naar schatting 16 miljoen straat- en laanbomen. Deze 
moeten voldoen aan de wettelijke zorgplichteisen die onder andere 
voortkomen uit de aansprakelijkheidswetgeving. De zorgplicht voor 
bomen houdt in dat de eigenaar/beheerder van bomen zijn bomen zorg-
vuldig controleert, bevindingen registreert, gebreken laat onderzoeken 
en de bomen onderhoudt.

Boomveiligheidscontroleur
Voor de controle, het beoordelen en het registreren van de bomen is 
het certificaat Boom Veiligheids Controleur vereist (BVC). Na het volgen 
van de training Boomveiligheidscontroleur bij Praktijk Centrum Bomen, 
bent u op het niveau om het Groenkeur certificaat “Boom Veiligheid 
Controleur”(BVC) te behalen. Na het behalen van het Boom Veiligheids 
Controleur certificaat kunt u aan de slag als boomveiligheidscontroleur, 
ook binnen RAW bestekken. 

De cursus boomveiligheidscontroleur – VTA is bedoeld voor de profes-
sionele boombeheerder, boomverzorger en groenvoorziener die met 
zorgplicht te maken heeft.

Deze opleiding kan worden afgesloten met een formeel examen.

Opleidingsduur: 3 dagen
Adviesgeldigheidsduur certificaat: 5 jaar

Boomveiligheidsinspecteur
Wil je net een stapje verder gaan, kies dan voor de cursus boomveilig-
heidsinspecteur

Wat kun je verwachten als Boomveiligheidsinspecteur - BVI?

Er zijn diverse methoden, zoals VTA, IBA en SIA, die je kunt gebruiken 
om boomveiligheid te interpreteren en rapporteren. Dit is een specia-
lisme waar kennis en kunde voor nodig is. Daarnaast spelen een groot 
aantal andere (omgevings) factoren een rol om tot een afgewogen 
oordeel en rapportage te komen. Waar een boomveiligheidscontroleur 
gebreken vaststelt, gaat de boomveiligheidsinspecteur verder. Hij gaat 
de gebreken nader onderzoeken, de aard en omvang van het gebrek en 
stelt het risico vast.  

De boominspecteur is in staat om hier helder over te rapporteren. 
Op basis van dit rapport kan de beheerder van de boom beslissingen 
nemen. Deze training is het vervolg op de boomveiligheidstraining, ETW 
opleiding en onderdeel van de European Tree Technician opleiding.

Opleidingsduur: 3 dagen

http://aabgroep.nl/groen/bomen
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 KLIMTECHNIEKEN
Daar waar hoogwerkers niet ingezet kunnen worden voor het werken in 
of aan bomen, wordt klimtechniek ingezet. Het is een specialisme waar 
kracht, lenigheid en oplossend vermogen noodzakelijk zijn. Het inzicht 
en de eerste ervaringen worden opgedaan in een training.

Deze basistraining is bedoeld voor iedereen die veilig wil leren klim-
men en werken in bomen. Je leert klimmateriaal beoordelen en gebrui-
ken, waardoor je later op een veilige wijze je werk uit kunt voeren.

Als je van plan bent om kettingzagen in bomen te gaan gebruiken, kun 
je (aansluitend) de training ‘Machinale kroonverzorging’ volgen. 

Eventueel gevolgd door de training ‘Afbreken van bomen’, waarbij je 
leert hoe je bomen op een veilige manier kunt vellen.

Inhoud 
• Veiligheid bij het klimmen in bomen
• Veilig werken meten.
• Het beoordelen van klimmateriaal.
• Klimtechniek: veilig klimmen, goed laddergebruik en uitlooptech-

nieken.
• Positioneren om snoeiwerkzaamheden uit te voeren met handge-

reedschap.

Opleidingsduur: 4 dagen

Waar vind ik het? aabgroep.nl/groen/klimtechniek-in-bomen-basis

Waar vind ik het? aabgroep.nl/groen/klimmen-met-srt-etw-hercertificeringspunten

 KLIMCURSUS MET SRT

De laatste jaren is er veel ontwikkeling in het klimmen met het SRT-sys-
teem. Niet alleen om de boom te bestijgen maar er zijn nu ook technie-
ken die het mogelijk maken om het toe te passen bij het werken in de 
kroon.Bij een juiste toepassing geeft SRT voordelen op het gebied van 
de ergonomie, je klimt veel meer met je benen. 

Daarnaast kunnen nu hoge, grote bomen die met het traditionele 
systeem lastiger te beklimmen zijn, makkelijker bestegen worden. Bij 
onjuist gebruik is het ergonomisch voordeel echter weg en is het zeer 
gevaarlijk om SRT te gebruiken!

Inhoud
• SRT materiaalkennis en materiaalkeuze
• Installeren van het SRT-systeem en knopenkennis
• Toegang tot de kroon met het SRT-systeem
• Werken in de kroon met het SRT-systeem

De benodigde materialen worden beschikbaar gesteld. Eigen materiaal 
mag gebruikt worden en worden aangevuld zodat een geschikt SRT-sys-
teem ontstaat. Deze aanpak garandeert dat iedere deelnemer aan het 
einde van de training over een SRT-set kan beschikken die geschikt is.

Opleidingsduur: 2 dagen

http://aabgroep.nl/groen/klimtechniek-in-bomen-basis
http://aabgroep.nl/groen/klimmen-met-srt-etw-hercertificeringspunten
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 ONTMANTELEN VAN BOMEN
Als bomen niet in één keer geveld kunnen worden, moeten ze worden 
ontmanteld. Vaker spreekt men over het afbreken van bomen. Dit is een 
specialisme. Hiervoor beschikken we over moderne hulpmiddelen: de 
afvangmaterialen. Mits deze juist worden toegepast, verklein je de kans 
op schades en verhoog je jouw effectiviteit. Onjuist gebruik geeft een 
verhoogd risico. Niet alleen op schade maar ook op letsel. 

In deze training leer je om te gaan met klimsporen, en hoe je een 
afvangset samenstelt, controleert en toepast. Dit zowel in naaldbomen 
als in loofbomen. Eerst in een rustige situatie, later op een reëel praktij-
kobject.

Een onderdeel in deze training is de toepassing op een kabelbaan om 
takken over afstanden over objecten te verplaatsen.

Inhoud
• Werken met klimsporen
• Toepassen van zaagtechnieken
• Samenstellen, controleren en gebruiken van afvangmaterialen in 

loof en naaldbomen
• Toepassen van een kabelbaan

Opleidingsduur: 4 dagen

Waar vind ik het? aabgroep.nl/groen/klimmen-afbreken-van-bomen
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 REDDINGSWERKER IN BOMEN
De reddingswerker opleiding is bedoeld voor medewerkers die werk-
zaamheden in bomen verrichten langs wegen, in plantsoenen en in 
bospercelen.

Aantoonbare ervaring met klimmen en werken in bomen of beschikken 
over het certificaat ‘Klim- en werktechnieken in bomen – basis’.

Het werken en klimmen in bomen, bedoeld om klimmend reddingswerk 
te kunnen uitvoeren. Dit vereist specifieke deskundigheid omdat het 
verschillende risico’s met zich meebrengt. Tijdens de cursus leert men 
diverse klim- en reddingstechnieken.

Inhoud
• Arbowetgeving
• Persoonlijke beschermingsmiddelen
• Opfris over werken in bomen
• Praktijktraining

Opleidingsduur: 2 dagen

Waar vind ik het? aabgroep.nl/groen/reddingswerk-in-bomen

http://aabgroep.nl/groen/klimmen-afbreken-van-bomen
http://aabgroep.nl/groen/reddingswerk-in-bomen
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Waar vind ik het? aabgroep.nl/gezondheid/bvh/boomverzorgers-basis

 BHV VOOR BOOMVERZORGERS

Vanuit de Arbowet is elk bedrijf verplicht om een adequate hulpver-
lening en evacuatiemogelijkheid te organiseren. Voor klimmende 
boomverzorgers betekent dit dat er op een werkplek ten allen tijde 
twee gelijkwaardige klimmers met een geldig EHBO of BHV certificaat 
aanwezig moeten zijn. 

Beide klimmers moeten in staat zijn om een reddingsactie uit te voeren. 
Om dit aantoonbaar te hebben, wordt een ‘BHV-B’ certificaat aanbevo-
len. 

Dit certificaat is een uitgelezen mogelijkheid om structureel de BHV 
voor werknemers aantoonbaar te regelen en beheren.

Inhoud
• Levensreddend handelen volgens de normen van NIBHV.
• Uitvoeren van een standaard reddingsactie uit een loofboom.

Opleidingsduur: 2 dagen

http://aabgroep.nl/gezondheid/bvh/boomverzorgers-basis


27Tip! Vind snel een opleiding met de zoekbalk op de website. 27

 ETW PUNTEN
Wat betekend het ETW logo’tje wat je tegenkomt in deze 
catalogus?

Als ETW’er heb jij de opleiding European Tree Worker gevolgd. Deze 
opleiding heb jij gevolgd omdat je als specialist boomverzorging 
maatwerk wilt leveren. Jij weet als geen ander wat er bij komt kijken 
om onze natuur gezond en veilig te houden. Opdrachtgevers vragen ook 
steeds vaker om gecertificeerde allround boomverzorgers. 

Geldigheid ETW certificaat
Een ETW certificaat is 3 jaar geldig. Om de geldigheid te verlengen 
moet je 30 ETW-hercertificeringspunten (waarvan 10 verplichte punten)  
binnen de gestelde 3 jaar verzamelen. 

Dit kun je doen door verschillende trainingen te volgen. Welke training 
in aanmerking komt voor ETW punten herken je in de catalogus van 
AAB aan het ETW logo’tje. 

Wat is een European Tree Worker?
Je weet alles van de uitvoering van boombeheer af. Je hebt kennis van 
relevante wetten, regels en organisaties. Jij kent de groeivereisten, func-
tie, structuur, ontwikkeling en ouderdomsstadia van bomen. Ook heb je 
inzicht in de omgevingsfactoren. Je herkent ziekten, plagen, stressfacto-
ren en onderscheidt de nieuw te planten bomen in de nodige kwaliteit. 

Aan welke trainingen kun je denken:
• Snoeien
• Klimtechnieken in bomen
• Veilig werken met een motorkettingzaag in een hoogwerker
• en meer. 

Vraag ons naar de mogelijkheden om ETW punten 
te halen. Wij helpen je graag verder!
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Ben jij werkzaam in de openbare ruimte?
Denk dan ook eens aan trainingen als:

toezichthouder

opzichter uitvoerder openbare ruimte

legionella
biologische agentia

heftruck

omgevingsgericht handelen

bosmaaier

wijkbeheer bermbeheer

basisveiligheid voor de 
openbare ruimte

motorkettingzaag

snoeien

bestratingen

verkeersregelaar

plantenkennis

wet natuurbescherming

spuitlicentie

minigraver

houtversnipperaar
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Maar

 BIJZONDERE PLEKKEN EN 
TRAININGEN
Dat AAB maatwerk levert blijkt wel uit de diversiteit aan vragen die wij 
binnen krijgen. 

Bij AAB zijn we dol op unieke vragen en nieuwe uitdagingen. In de loop 
der jaren hebben we op diverse locaties zoals dierentuinen, theaters, 
ziekenhuizen en zelfs op een nudistencamping training mogen geven. 

Wij houden van complexe situaties en ingewikkelde verhalen. Dus wil jij 
een training in een hutje op de hei of in een kraan op 20 meter hoogte? 
Wij komen naar je toe!

Kennisbijeenkomst
Wij geven ook gratis kennis weg! Via onze kennisbijeenkomsten geven 
wij interessante onderwerpen de kans om voor zich te spreken. Denk 
bijvoorbeeld aan: biodiversiteit, hoe motiveer ik medewerkers om een 
cursus te volgen, alles over VCA en de mogelijkheden, en hoe je van een 
RI&E tot een opleidingsplan komt. Dit alles op bijzondere locaties met 
interessante sprekers.

Als je medewerkers inplant voor cursussen of zelf een training moet 
volgen op het gebied van arbo en veiligheid, komen er geregeld vragen 
naar boven waar je niet direct een antwoord op weet. Wil jij samenko-
men met mensen die in hetzelfde schuitje zitten om samen kennis en 
ervaringen te delen? Geef je dan op voor onze kennisbijeenkomsten.  
Gegarandeerd krijg jij er een leuke, interessante en gezellige middag 
voor terug waar je ook nog iets van opsteekt! 

Oh ja, dit hebben we ook nog gedaan!
• Achterstallige en verwaarloosde snoei

• Grafdelven in combinatie met besloten ruimten en biologische 

agentia

• Keurmeester podiumapparatuur

• Mollen- en woelrattenbestrijding

• Kantelcursus smalspoortrekker

• Omgaan met publiek op een begraafplaats

• Omgang met een tablet/smartphone on the job

• Onderhoud monumentale bomen

• Risico’s bij graafwerkzaamheden en CLIK meldingen

• Toepassing verkeersborden

• Veilig werken langs de weg voor landmeters

• Herkennen en verwijderen van zwerfafval

• Zoutstrooien met de hand

• Toolbox: hoe om te gaan met ratten in het riool

• Risico’s bij evenementen

• Veilig werken met waadpakken

• Grasmaaien, de verdiepingscursus

Waar vind ik het? aabgroep.nl/groen/kennisbijeenkomst

Bekijk al onze open inschrijvingen via ‘alle geplande cursussen’ op 
de website

29
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AABGROEP.NL

WAAR WE TROTS OP ZIJN

EEN HEUZE PRIVACY OFFICER IN DIENST
AUTHENTIEK

DENKEN IN OPLOSSINGEN

GEVESTIGD OP EEN MOOIE LOCATIE

DELEN KENNIS IN OVERVLOED

PROFESSIONELE SERVICEVERLENING

GROTE PORTEFEUILLE AAN DOCENTEN

BETROKKENHEID

PRAKTIJKGERICHT

SNEL EN CORDAAT

MAATWERK

BROODJE KROKET
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PRAKTIJKGERICHT

AABGROEP.NL
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ISO 9001 GECERTIFICEERD
SNEL EN CORDAAT

KLEIN MAAR FIJN TEAM

MAATWERK

GOED GEORGANISEERD

GOEDE TRAININGSLOCATIES

OVERZICHTELIJKE WEBSITE

DRAGEN ONS STEENTJE BIJ AAN HET VERGROTEN 
VAN DE VEILIGHEIDSCULTUUR

DAADKRACHTIGE INSTELLING

BROODJE KROKET

INSPIRATIEBRON

WIJ BESTAAN AL MEER DAN 20 JAAR

WAAR WE TROTS OP ZIJN
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 VEELGESTELDE VRAGEN
Waarom staat er een adviesgeldigheid op een certificaat?
Sommige werkzaamheden brengen een verhoogd risico met zich mee. 
Bijvoorbeeld het werken met een kettingzaag, gevaarlijke stoffen, hijsen 
of werken als verkeersregelaar. Het is de verantwoordelijkheid van de 
werkgever om medewerkers regelmatig een opfriscursus te geven als 
werkzaamheden risico’s met zich mee brengen. De adviesgeldigheid is 
afhankelijk van het werk en hoe vaak werknemers het werk uitvoeren.  
Samen met onze vakspecialisten is de adviesgeldigheidsduur bepaald.

Wanneer ‘moet’ je een training volgen?
Hoe de werknemer zijn werk uitvoert is altijd het uitgangspunt. Daar-
naast kunnen een aantal vragen helpen om er achter te komen of de 
werknemer zijn kennis (nog) paraat heeft.
• Wat is het niveau en hoe voert de werknemer zijn taken uit?
• Hoe vaak worden bepaalde risicovolle werkzaamheden uitgevoerd?
• Weet de werknemer hoe hij zijn werkzaamheden veilig en gezond 

kan uitvoeren?
• Met welke machines wordt gewerkt en waar is het certificaat voor 

bedoeld?

Wat doen jullie met mijn persoonsgegevens?
Als je je inschrijft voor een van onze trainingen vragen wij een aantal 
persoonsgegevens bij je op. Hierover kun je meer lezen in ons Privacy 
Statement, zie blz. 8. 

Heb ik een vooropleiding nodig?
AAB geeft trainingen voor alle niveaus. Soms is het noodzakelijk dat je 
al een beetje werk ervaring hebt of dat je een basis cursus moet hebben 
gevolgd. Als dit het geval is, dan staat het altijd bij de cursus die je wilt 
volgen beschreven. 

Geven jullie ook incompany trainingen?
Ja! We komen graag bij jullie zelf op locatie een training geven. 
De voordelen van een incompany:
• Je traint je medewerkers op eigen locatie
• Je traint met eigen machines en materialen
• De training kan specifiek worden aangepast op de werksituatie van 

je medewerkers
• De docent neemt vooraf contact op om de situatie te bespreken
• Geen reistijd en reiskosten voor je medewerkers

Waar moet ik voor zorgen als een training bij mij op 
locatie plaatsvindt?
Als we langs komen om een training bij jou op locatie te geven vragen 
wij het volgende:

Leslokaliteit
Voor de ruimte die wordt gebruikt als leslokaliteit geldt een aantal 
eisen. Deze afsluitbare ruimte heeft de beschikking over voldoende 
zitplaatsen en voldoende tafelruimte per deelnemer. Daarnaast zijn er 
voldoende ventilatiemogelijkheden. Wanneer de docent aangeeft de 
leslokaliteit niet verantwoord te vinden, zal in goed overleg naar een 
oplossing worden gezocht.

Veilig werken met
 Een aantal van onze trainingen bestaan uit een praktijk en theorie 
gedeelte. Hiervoor hebben we een leslokaal nodig én de betreffen-
de machine/materialen. Geven wij een cursus veilig werken met een 
heftruck, autolaadkraan, verreiker, hijsen, keuren van arbeidsmiddelen of 
iets dergelijks bij jou op locatie, dan hebben we de betreffende machi-
ne/ materialen nodig voor het praktijk gedeelte. 
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Examenruimte 
Bij een aantal trainingen is een examenruimte nodig, bijvoorbeeld voor 
een VCA examen. Dit wordt altijd van te voren aangegeven. De ruim-
te die gebruikt zal worden tijdens het examen, mag op dat moment 
geen andere functie hebben dan die van examenruimte. De ruimte is 
voldoende verlicht, rustig en voldoet aan de wettelijke veiligheidsvoor-
schriften Alle kandidaten zitten met het gezicht dezelfde kant op, waar-
bij iedere kandidaat tenminste 50x70 cm. vrije werkruimte (bij voorkeur 
een eigen tafel) ter beschikking heeft. De afstand tussen de kandidaten 
bedraagt minimaal 145 cm. Tussen de tafels is minimaal 75 cm. loop-
ruimte voor de surveillant. Los van de tafels voor de kandidaten, is er 
voor in de ruimte een tafel met stoel voor de examinator en eventueel 
de toezichthouder.

Waar geven jullie trainingen?
AAB geeft trainingen door heel Nederland. We maken gebruik van een 
aantal vaste trainingslocaties en zoeken een passende locatie op plek-
ken waar we nog niet eerder zijn geweest!

Ik zoek een cursus, waar kan ik deze vinden?
Je kunt gemakkelijk en snel via de zoekbalk op onze website een trai-
ning vinden. Ben je bijvoorbeeld op zoek naar een cursus veilig werken 
met een bosmaaier? Tik dan ‘bosmaaier’ in en alle trainingen met een 
bosmaaier worden getoond. Je kunt een categorie aanklikken in het 
menu. Zo zie je direct welke trainingen we nog meer hebben en vind je 
misschien iets waar je nog niet aan had gedacht!

Kan een trainingsprogramma ook worden aangepast?
Een trainingsprogramma kan worden aangepast op de wensen van jou 
als opdrachtgever. Moeten je medewerkers meer leren over een onder-
werp dat je net niet in de inhoud terug kunt vinden? Neem dan altijd 
even contact met ons op zodat we dit voor je kunnen regelen.

Wat is het slagingspercentage?
Het slagingspercentage is afhankelijk per cursus. Het is afhankelijk van 
de deelnemers, hun inzet en voorkennis. Voor VCA hebben we bijvoor-
beeld een aangepast programma ‘vca voor moeilijk lerende’ waarbij het 
slagingspercentage aanzienlijk hoger is dan bij een regulier traject. 

Hoe zorg ik ervoor dat mijn medewerkers slagen?
Wij doen er alles aan om deelnemers naar een certificaat te begeleiden.  
Je leert bij ons van trainers die uit de praktijk komen dus gegarandeerd 
een leerzame en leuke lesdag vol praktijkvoorbeelden. Zo begeleiden ze 
jou professioneel en persoonlijk naar het vereiste certificaat.

Wie komt mij trainen?
Geen vraag is ons te gek. Door onze grote portefeuille hebben wij voor 
iedere training een passende docent. De docent die bij je komt heeft 
altijd ervaring in het werkgebied zodat hij/zij de leerstof goed kan 
overbrengen.

Staat jouw vraag er niet tussen? Stel ze ons 
gerust! Dit kan via info@aabgroep.nl  en 
0341-499744
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Dit het is einde.
Vond jij deze catalogus inspirerend en leerzaam?

Kijk dan vooral ook eens op onze website aabgroep.nl 
of lees het nog eens! 

Heb je vragen of wil je direct een leuke training boeken?
Bel 0341-499744 of stuur ons een mail via info@aabgroep.nl
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