
 

 

Cursus Handgebonden Boeketten 
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Lineair boeket 

Introductie 
Hoewel de cursus Handgebonden Boeketten slechts vier dagen duurt, leer je daadwerkelijk 

hoe je de boeketten die tijdens deze cursus aan bod komen zelf kunt maken. Hierin schuilt 

meteen het verschil met de vele workshops die op veel plaatsen worden gegeven. 

Handgebonden Boeketten leer je maken in vier dagen! 

Na afloop van deze cursus van twee lesdagen ben je in staat om zelfstandig mooie, 

kwalitatief en technisch hoogwaardige én verkoopbare boeketten te maken. 

Allemaal verschillende soorten boeketten, in diverse stijlen en gebruikmakend van 

een aantal technieken. 

De cursus Handgebonden Boeketten is uitermate geschikt voor mensen die mooie en 

kwalitatief goede én verkoopbare handgebonden boeketten willen leren maken en het nu 

dan ook eens écht willen leren.  

Doel 

Doelgroep 

Gevlochten boeket 

Wat is inbegrepen? 
De opleidingen van After All zijn stuk voor stuk all-in. In gewoon Nederlands heet 

dat volledig verzorgd. Dat betekent dat je niets meer hoeft te kopen of aan te 

schaffen om de lessen te kunnen volgen. Dus geen verrassingen achteraf. 

Altijd all-in 

 Alle benodigde bloemen, groen- en bladmaterialen. 

 Alle bij– en hulpmaterialen 

 Aantekeningenmapje met pen 

 Koffie, thee, frisdrank en lunch tijdens de lesdagen. 

 Een jaar lang ONBEPERKT toegang tot Niveau-1 - Bloemschikken 

voor beginners, Niveau-2 - Vakopleiding Bloemschikken én 

Niveau-3 - Inspirerend Bloemschikken op www.onlineBloemschikken.nl. 

Inbegrepen 

De studiebelasting voor deze cursus is ongeveer 7 uur per week, inclusief de praktijklessen. 

Studiebelasting 

Wanneer je alle lessen aanwezig bent geweest, ontvang je een After All Certificaat van deelname. 

Certificaat 

Aanvullende informatie 

Voor deze cursus is geen vooropleiding vereist. 

Vooropleiding 

Biedermeier 
Boeket in groepen 

Niet inbegrepen 

 Materialen om thuis te oefenen en om de arrangementen van de 

videolessen te kunnen maken. 

https://www.onlineBloemschikken.nl
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Korenschoof gebonden boeket 

Wanneer en waar kun je beginnen? 

Wat leer je allemaal? 

Met het STAP-budget veel voordeliger! 

Onderwerpen / Eindtermen 

STAP-budget: maximaal 1.000,- opleidingssubsidie! 

De prijs van de cursus Handgebonden Boeketten vind je in de aparte prijslijst. Voor deze cursus van After All kun je 

STAP-budget aanvragen, daarmee worden de cursuskosten voor jou veel lager! 

Hoe vraag je STAP-budget aan? 

Meer weten? Neem even contact met ons op! 

Voor informatie en/of kennismaking gaarne even telefonisch contact opnemen via 0495 - 769 000 of stuur een 

mailtje naar info@afterall.nl. 

Lees onze webpagina over het STAP-budget. Daarin staat hoe je STAP-budget aanvraagt. Het is belangrijke 

informatie, dus neem even de moeite. Lees ook de uitgebreide info op de website van de rijksoverheid. 

korenschoof handgebonden biedermeier boeket 

Na het volgen van deze cursus kan je verschillende Handgebonden 

Boeketten maken, waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende 

en gecombineerde technieken. 

 Rond gemengd boeket 

 Rond boeket in groepen 

 Lineair alzijdig boeket 

 Gevlochten frameboeket 

 Korenschoof plukboeket 

 Parallel boeket 

 Lineair eenzijdig boeket 

 Handgebonden bruidsboeket 

Aanvang en duur 

 Direct na inschrijving kun je al aan de slag met de videolessen op www.onlineBloemschikken.nl.  

 De cursus Handgebonden Boeketten start tweemaal per jaar, in januari en november. 

 Deze cursus bestaat uit 4 lesdagen, met elk twee lesblokken van 21/2 uur. 

 De lestijden zijn van 10.00 - 15.45 uur. 

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

Leslocatie: 

 Leslocatie: De Schakel, St. Barbaraweg 1 in Budel-Dorplein. 

https://afterall.nl/blz/prijslijst.html
https://afterall.nl/blz/stap-budget.html
mailto:info@afterall.nl?subject=Ik%20heb%20een%20vraag...
https://afterall.nl/blz/stap-budget.html
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-ontwikkelen/leven-lang-ontwikkelen-financiele-regelingen/stap-budget

