
Ontdek je
   passie

Meld je aan via 

info@fl oraldanceart.nl

of bel eigenaresse Moniek koopmans op 

06 12 53 83 14

Locatie:

Citaverde College 

Spoorweg 8

5963 NJ Hegelsom (Horst)

www.citaverde.nl

Vakscholing

Volwassenonderwijs
Bloemsierkunst
Vakopleiding Bloem 1 & 2

Meld je 
nu aan

Diploma

Het diploma wat je ontvangt is een ‘Bloem Opleidingen’ diploma.

Kansen en mogelijkheden

Vakopleiding Bloem 1 biedt jou de kans om van jouw passie je beroep te maken. Je wordt 

bloemist! Je kan gaan werken in een bloemenzaak, tuincentrum of bloemenbedrijf.

Vakopleiding Bloem 2 maakt een echte vakexpert van jou. Je kan zelfstandig aan de slag. 

Wordt jij ondernemer in de bloemenbranche?

Moniek Koopmans, 

erkend bloemsierkunstenaar verzorgt de lessen.

Start september 2017
Data scholingsdagen nader te bepalen.

1 dagdeel in de week.

NIEUW



Ben jij 19 jaar of ouder met minimaal een startkwalificatie (MBO 2 opleiding) of 
aantoonbare kennis en vaardigheden op vergelijkbaar of hoger niveau. En heb 
jij de ambitie om kennis en vaardigheden te leren binnen het bloemenvak? 
Dan ben jij geschikt voor één van deze twee opleidingen.

 Vakopleiding Bloem 1

Een tweejarige opleiding die bestaat uit theorie en praktijk. Per jaar werk je aan 4 modulen.

Het jaar sluit je af met een examen. Bij het behalen van je diploma ben je vakbekwaam 

medewerker.

Totale investering per jaar is nu scherp geprijsd op € 1850,00. Kosten zijn inclusief 

lesmateriaal en examen. Exclusief gereedschap en materialen zoals bloemen, groen en 

andere decoratie.

Minimale deelname is 7 personen. Vol = vol!

Vakopleiding Bloem 2

Een tweejarige vervolgopleiding die bestaat uit theorie en praktijk. Alleen wanneer je 

met een goed gevolg de Vakopleiding Bloem 1 of vergelijkbaar niveau (MBO 2 opleiding 

Bloem, Groen & Styling) hebt afgerond kun je verder met deze vakopleiding Bloem 2. Per 

jaar werk je met 4 modulen. Het jaar sluit je af met een examen. Bij het behalen van je 

diploma ben je vakexpert.

Totale investering per jaar is nu scherp geprijsd op € 1850,00. Kosten zijn inclusief 

lesmateriaal en examen. Exclusief gereedschap en materialen zoals bloemen, groen 

en andere decoratie.

Minimale deelname is 7 personen. Vol = vol!

Praktijkervaring

Tijdens je opleiding kun je je kennis en vaardigheden gaan toepassen en verder 

ontwikkelen in de praktijk. Dit kun je bijvoorbeeld doen door een stage of door 

mee te helpen tijdens bloem projecten van diverse vakgenoten.

PRAKTIJK
Vakopleiding Bloem 1

In deze dagen leer je het binden van boeketten, schaal-/

vaasschikkingen, rouwbloemwerk, bruidsbloemwerk met de daarbij 

horende technieken. Zoals: bindtechnieken, steektechnieken, 

draadtechnieken. Dit alles in bepaalde sfeer en stijl.

Vakopleiding Bloem 2

Alle opdrachten zijn een verdieping van de vakopleiding Bloem 1 

of de MBO 2 opleiding (Bloem, Groen & Styling). Er worden hogere 

eisen gesteld aan het gemaakte bloemwerk. Naast de schikkingen en 

bloemcreaties ga je aan de slag met projectmatig bloemwerk.

THEORIE    
Vakopleiding Bloem 1

Plantenkennis, productkennis, verkooptechniek, esthetische 

vormgeving en etaleren & presenteren.

Vakopleiding Bloem 2

Esthetische vormgeving, etaleren & presenteren, bedrijfskundige 

aspecten, ondernemer skills.

LESDAGEN
Beide opleidingen bestaat uit 30 lesdagen. 

1 dagdeel in de week (ochtend/middag).

Vakscholing

Volwassenonderwijs
Bloemsierkunst
Vakopleiding Bloem 1 & 2

" Kleur je carriere,
     word Bloemist"


