Eindtermen Vakopleiding Bloemschikken

Doel van de opleiding
Leer kwalitatief hoogwaardig en verkoopbaar bloemwerk maken
After All stelt zich tijdens de Vakopleiding Bloemschikken ten doel om jou als cursist in korte tijd klaar te stomen om
kwalitatief en technisch hoogwaardig, maar tevens mooi en goed verkoopbaar bloemwerk te kunnen maken. Aan het
eind van deze opleiding ben je klaar om als bloembinder in een bloemenwinkel te gaan werken. Dat kan gewoon als
werknemer, maar ook als ZZP'er.

Eindtermen
Praktijk: zelfstandig arrangementen maken
De exameneisen zijn ontleend aan de diplomalijn Bloemschikken van After All. Deze eisen zijn gerelateerd aan
basisvaardigheden die je als Nederlandse bloembinder dient te bezitten om als zodanig te worden erkend.
Voor de praktijk van de Vakopleiding Bloemschikken richt je je op:

 Het uit plantaardige en niet plantaardige materialen kunnen samenstellen van arrangementen, afgestemd op een
verantwoorde toepassing, compositie, kleurengebruik en symboliek, met toepassing van basistechnieken, zoals
o.a. draadtechniek, bindtechniek, steektechniek en lijmtechniek. De arrangementen dienen vervoerbaar te zijn.

 Kennis van het gebruik, de toepassing en verzorging van normale in de dagelijkse beroepspraktijk voorkomende
bloemen en (delen van) planten, hulpmiddelen, (levende en dode) materialen, vormgeving en kleurgebruik, nodig
om de examenwerkstukken verantwoord te kunnen vervaardigen.

Na het volgen van de Vakopleiding Bloemschikken ben je in staat om onderstaande bloemstukken en arrangementen
te maken:

 Handgebonden boeketten in diverse vormen:
 Ronde / gemengde boeketten
 Boeketten in groepen
 Eenzijdige boeketten
 Bruidsboeketten, zowel draad gebonden als op
steekschuim-houders, zoals:

 Biedermeier bruidsboeket
 Lineair bruidsboeket
 Druppel bruidsboeket
 Corsages, in verschillende vormen, zoals:
 Dames- en herencorsages
 Schoudercorsages
 Haar- en hoedcorsage
 Corsages op voorwerpen

 Algemeen bloemwerk, zoals:
 Vaasarrangementen
 Schaalarrangementen
 Biedermeier arrangementen
 'Tuintjes'
 Tafelversieringen
 (ajour-) Kransen
 Voorwerpversieringen, bijvoorbeeld op een glas
en een fles

 Rouwbloemwerk in diverse vormen, zoals:
 Druppel rouwarrangement
 Lineair rouwarrangement
 Rouwkrans
 Rouwkruis
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Eindtermen
Theorie: waar richt je je op
Voor de theorie van de Vakopleiding Bloemschikken richt je je op:

 Wetenschappelijke benamingen, de eigenschappen en de handelswaarde van bloemen en planten en daaruit
samengestelde arrangementen.

 Het gebruik, de toepassing en verzorging van bloemen en (delen van) planten, hulpmiddelen en (levende en dode)
materialen, die in het bloemschikbedrijf gangbaar worden geacht.

 Stijl, compositie en vorm, kleuren en symboliek, alsmede op de stromingen in de kunstgeschiedenis, voor zover
deze in directe relatie staan tot de beroepsuitoefening.

 De bloemendetailhandel in het algemeen en specifiek op het bloemschikbedrijf gerichte bedrijfseconomische en
verkoop bevorderende aspecten, waaronder kostprijsberekening en kennis van hetgeen nodig is voor een
efficiënte uitoefening van dit bedrijf.

Theorie: kennis
Na het volgen van de Vakopleiding Bloemschikken heb je kennis van:

 Kunstgeschiedenis
 De verschillende stijlen door de eeuwen heen, van het Oude Egypte t/m de 20e eeuw.
 Bouwstijlen
 Gebruik van bloemen en planten
 Algemeen bloemwerk
 Religieus bloemwerk
 Nomenclatuur der bloemen en planten:
 Regelgeving
 Opbouw van wetenschappelijke namen
 Uitspraak
 Schrijfwijze
 Giftige planten
 Terminologie
 Algemene terminologie
 Verwijzingen naar het blad
 Verwijzingen naar de geur
 Verwijzingen naar de bloemen
 Verwijzingen naar de groeiwijze
 Verwijzingen naar herkomst
 Verwijzingen naar de diverse kleuren
 Algemene namenlijst
 Alfabetische lijst van de meest voorkomende wetenschappelijke namen van bloemen en planten
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