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Hier word je beter van! 

Wil je nóg meer uit jezelf halen op het gebied van bloemsierkunst? Meer en uitgebreidere techniekengebruiken, maar 

ook grotere en complexere arrangementen in een breder scala leren maken? After All biedt je de mogelijkheid om na 

de Vakopleiding Bloemschikken de eveneens praktijkgerichte Vervolg Vakopleiding Bloemschikken te volgen. 

Tijdens deze opleiding is er meer ruimte voor het ontwikkelen en gebruiken van eigen creativiteit en talent dan tijdens 

de Vakopleiding. Met als gevolg dat je met een Diploma van de Vervolg Vakopleiding op zak een completere bloemist 

zult zijn. De betere en vakbekwamere bloemist wordt vaak geassocieerd met niet alledaags bloemwerk en 

ingewikkeldere arrangementen. Dat komt dus ook allemaal ruim aan bod! 

Je talent verder ontplooien 

After All stelt zich tijdens de Vervolg Vakopleiding ten doel om jou als cursist een volgende stap op het gebied van 

professionele training in de Nederlandse Bloemsierkunst te laten zetten. Zoals gezegd zul je meer je eigen creativiteit 

en talent gaan gebruiken, terwijl je de reeds aangeleerde technieken met steeds meer gemak zult toepassen. 

Zoals je uit het bovenstaande kunt opmaken, worden tijdens de Vervolg Vakopleiding 

arrangementen gemaakt waarvoor je de basistechnieken al dient te beheersen. Daarom moet je in 

het bezit te zijn van een Vakdiploma om aan deze opleiding te kunnen deelnemen. 

 

Dat kan een Vakdiploma Bloemschikken van After All zijn, maar een DFA- of gelijkwaardig diploma 

volstaat ook. Wanneer je het bovenstaande goed hebt gelezen dan zal het je niet verbazen dat de 

Vervolg Vakopleiding er alleen is als dagopleiding, omdat de arrangementen dusdanig uitgebreid 

zijn dat een avond te kort is om het arrangement af te kunnen maken.  

Introductie 

Vooropleidingen 

Doel 

Doelgroep 

Als bloemist, bloembinder of andere enthousiasteling en in het bezit zijnde van een 

Vakdiploma Bloemschikken behoor je uiteraard tot de kern van de doelgroep van de 

Vervolg Vakopleiding. Daarbij is het niet relevant of je het diploma nog maar net of 

al vele jaren geleden hebt behaald. Veel belangrijker is dat je gemotiveerd bent om  

Daarbij is het erg belangrijk dat je ook wordt gestimuleerd om je zelfvertrouwen op 

dit gebied flink te laten groeien en je je de nieuwe technieken en vormgevingen, die 

je tijdens deze vervolgopleiding leert kennen, ook eigen maakt. 

meer te gaan doen met de kennis en ervaring die je hebt opgedaan. Tegen het einde van een Vervolg Vakopleiding 

beginnen de talenten zich al te onderscheiden... 



 

 

Vervolg Vakopleiding Bloemschikken 

p a g i n a  2  d a t u m :  2 2 - 2 - 2 0 2 3  

Wat leer je maken? 

Tijdens de praktijklessen worden alle belangrijke arrangementen uitgebreid 

voorgedaan en gemaakt. Daarnaast is er ook een aantal demonstraties 

tijdens de ochtenduren. Tot de onderwerpen behoren onder andere:  

 Modern Parallel geschikt boeket 

 Klassiek Parallel geschikt boeket 

 Draad gebonden Bruidsboeketten 

 Handgebonden Bruidsboeketten 

 Uitgebreide Corsages 

 Schaalarrangementen 

 Arrangement met groente en/of fruit 

 Plantenkrans 

 Lauwerkrans 

 Rouwkrans 

 Autoversiering (met de groep) 

 Zaalversiering (met de groep) 

 

Het gedetailleerde lesrooster vind je achterop deze brochure. 

Altijd All-in 

Wat krijg je allemaal? 

De opleidingen van After All zijn stuk voor stuk all-in. In gewoon Nederlands 

heet dat dus volledig verzorgd. Net als bij all-in vakanties betekent dit dat je 

niets meer hoeft aan te schaffen om de lessen te kunnen volgen. 

Dus GEEN verrassingen achteraf. 

Inbegrepen bij het cursusgeld 

 Materialen om thuis te oefenen. 

Niet inbegrepen 

 Alle benodigde bloem- en bladmaterialen in een grote verscheidenheid. 

 Alle bijmaterialen, zoals coniferengroen, bolletjesmos, stenen, plantjes. 

 Alle ondergronden, zoals vazen, schalen, glas, bruidsboekettenhouders, 

rouwtakhouders. 

 Alle voor de lessen benodigde hulpmaterialen, zoals Oasis® blokken en rond-

jes, Oasis® Fix en prikkers, bloementape, alle draadsoorten en diktes, diverse 

lintsoorten en paperribbon, wikkeldraad, corsagespeldjes, watten/celstof, 

krammen, touw, raffia, gaas, watervaste tape enzovoort. 

 Snoeischaar 

 Schrijfblok 

 Praktijkexamen, inclusief alle materialen die daarbij worden gebruikt. 

 Certificaat van deelname of Diploma met bijbehorende cijferlijst. 

 Koffie, thee, frisdrank en lunches tijdens de lesdagen. 

 Een jaar lang gratis toegang tot Niveau-1: Bloemschikken voor beginners en 

Niveau-2: Vakopleiding Bloemschikken van www.onlineBloemschikken.nl. 

Onderwerpen De kosten van de Vervolg Vakopleiding 

vind je in de aparte prijslijst. Met het 

STAP-budget kun je € 1.000,- subsidie 

krijgen. 

Kosten 

https://www.onlinebloemschikken.nl
https://afterall.nl/blz/prijslijst.html
https://afterall.nl/blz/stap-budget.html
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Wanneer en waar kun je beginnen? 
Aanvang, duur en leslocatie 

Het examen is een praktijkexamen en bestaat uit twee onderdelen. 

De examenwerkstukken zullen worden beoordeeld door minimaal drie ervaren vakmensen. 

Certificaat of Diploma 

Betalen ineens of comfortabel in termijnen 

Contact met After All 

Alle informatie uit deze brochure, online inschrijvingen en nog veel meer kun 

je vinden op www.afterall.nl. Voor informatie en/of kennismaking gaarne 

even telefonisch een afspraak maken: 0495 - 769 000, of stuur een mailtje 

naar info@afterall.nl. 

Wanneer je bij After All de Vakopleiding Bloemschikken volgt, 

dan kun je kiezen of je de opleiding ineens of comfortabel in 

maandelijkse termijnen wilt betalen. Maak je keuze kenbaar op 

het inschrijfformulier. 

Lees de brochure Betaalwijzen op onze website. 

Examen en examenvoorbereiding 

Praktijkexamen 

De arrangementen zullen ieder worden beoordeeld 

op de volgende criteria: 

 Vorm 

 Creativiteit 

 Techniek / houdbaarheid 

De examenonderdelen waaruit wij een keuze maken, zijn: 

 Tafeldecoratie 

 Corsages 

 Bruidsboeket 

 Handgebonden Boeket 

Wanneer je slaagt voor het examen dan krijg je een After All Vakdiploma en een cijferlijst. Zoals vermeld is het exa-

men ook bij het cursusgeld inbegrepen. Als je geen examen kunt of wilt doen, maar je hebt wél trouw de gehele oplei-

ding gevolgd, dan krijg je een After All Certificaat van deelname.  

 De Vervolg Vakopleiding Bloemschikken start eenmaal per jaar. 

 De Vervolg Vakopleiding van After All is er uitsluitend als dagopleiding. 

 Deze opleiding bestaat uit 15 lesdagen, met elk 2 lesblokken van 2½ uur. 

 De lestijden zijn van 10.00 - 12.45 uur en van 13.15 - 15.45 uur. 

 ’s Morgens is er een korte koffiepauze en er is een lunchpauze. 

 Er zijn geen lessen op feestdagen en tijdens schoolvakanties, regio zuid. 

 After All houdt net als de meeste scholen de voorjaarsvakantie tijdens Carnaval. 

 Leslocatie: De Schakel, St. Barbaraweg 1 in Budel-Dorplein (tegen Weert aan). 

https://www.afterall.nl
mailto:info@afterall.nl?subject=Ik%20heb%20een%20vraag...
https://afterall.nl/blz/betaalwijzen.html
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