onlineBloemschikken.nl

Introductie
Telkens weer een jaar lang GRATIS leren...
After All Vakopleidingen Bloemschikken is de enige school die jou GRATIS
online kan opleiden in het mooiste vak dat er is. Waarom?

 Omdat After All de enige school is die online een Vakopleiding Bloemschikken aanbiedt.
 Omdat onlineBloemschikken jou met het STAP-budget helemaal niets hoeft te kosten.

Subsidie
Met de splinternieuwe subsidie, het STAP-budget, kan After All jou met
onlineBoemschikken.nl volledig gratis opleiden. Al onze opleidingen zijn
gecertificeerd en dus geschikt voor het STAP-budget.
Omdat Niveau-3 - Inspirerend bloemschikken elke maand verder wordt
uitgebreid met nieuwe lessen, kun je elk jaar weer de subsidie aanvragen.
Dat betekent jarenlang opleidingsplezier, voor niets!

Wanneer het jou uitkomt
Onbeperkte toegang tot alle lessen die
www.onlineBloemschikken.nl aanbiedt, dat is

wat je krijgt. Leren, omscholen of bijscholen
op de momenten die jou het beste uitkomen.

Een Leven Lang Leren
De Nederlandse overheid wil met de subsidie STAP-budget mensen een betere positie op de arbeidsmarkt bieden,
door ze op te leiden. Eenmalig, maar liever nog doorlopend. En dat is precies wat After All jou kan geven: doorlopend
onderwijs. Als dat dan ook nog eens gratis kan dan is de enige vraag die overblijft: wat wil een mens nog meer?

Aanvullende informatie
Doelgroep
 De opleidingen bij onlineBloemschikken.nl zijn uitermate geschikt voor mensen die graag willen groeien naar het
niveau van een goede bloembinder, maar die niet de middelen hebben om een klassikale opleiding te volgen,
of die niet in de buurt van een geschikte school wonen. Ook wordt onlineBloemschikken.nl vaak gebruikt als
aanvulling op een klassikale opleiding.

 Niveau-1 - Bloemschikken voor beginners
Dit niveau is geschikt voor mensen die nog geen of nauwelijks ervaring met
bloemschikken hebben, maar ook voor bijvoorbeeld VMBO-groen studenten.

 Niveau-2 - Vakopleiding Bloemschikken
Dit niveau is zeer geschikt voor jou wanneer je als vakbekwaam bloembinder
wilt gaan werken in een bloemenwinkel, of als bruids- of rouwwerkspecialist.
Ook wanneer je uitgebreide workshops wilt gaan verzorgen is Niveau-2 een
aanrader.

 Niveau-3 - Inspirerend bloemschikken voor gevorderden
Dit niveau is geschikt voor mensen die Niveau-2 of een gelijkwaardige
opleiding hebben afgerond en die hun talent en creativiteit verder willen
blijven ontwikkelen op het gebied van technieken, vormen en stijlen.
Ook blijf je met Niveau-3 op de hoogte van de laatste trends.
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Doel
After All stelt zich ten doel om jou als cursist van onlineBloemschikken.nl op te leiden om
zelfstandig mooi, kwalitatief en technisch hoogwaardig én verkoopbaar bloemwerk te kunnen
maken. Na het afronden van een Niveau ben jij zelf ook weer naar een hoger niveau gegroeid.

Studiebelasting
De studiebelasting voor deze cursus is ongeveer 3-5 uur per week.

Vooropleiding
Voor deze cursus is geen vooropleiding vereist.

 Voor Niveau-1 - Bloemschikken voor beginners is geen vooropleiding vereist.
 Voor Niveau-2 - Vakopleiding Bloemschikken is geen vooropleiding vereist.
 Voor Niveau-3 - Inspirerend bloemschikken voor gevorderden is het voltooien
van Niveau-2 noodzakelijk.

Meer informatie
Wil je meer informatie, bijvoorbeeld hoe onlineBloemschikken.nl werkt? Neem dan even een

kijkje op www.onlineBloemschikken.nl.
LET OP: Wil je gebruikmaken van het STAP-budget, meld je dan op deze website
(www.afterall.nl) aan. Wanneer je je aanmeldt via www.onlineBloemschikken.nl, dan kun je
starten wanneer je wilt, maar helaas geen gebruikmaken van het STAP-budget.

Bloemen zelf verzorgen
Omdat je de lessen van onlineBloemschikken.nl niet klassikaal, maar natuurlijk online
volgt, is het voor ons onmogelijk om de bloemenmaterialen voor jou te verzorgen.
Met de bijgeleverde en gedetailleerde materialenlijsten in de hand kun je met een
goede bloemist vaak afspraken maken om met regelmaat daar materialen te halen.
Je dient er dus rekening mee te houden dat deze kosten erbij komen.
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Niveaus 1, 2 en 3
De keuze is geheel aan jou
 Om de lesstof van onlineBloemschikken zo optimaal en compleet mogelijk te maken hebben we ervoor gekozen
om de lesstof op te splitsen in drie niveaus:

 Niveau-1: Bloemschikken voor beginners
 Niveau-2: Vakopleiding Bloemschikken
 Niveau-3 - Inspirerend Bloemschikken voor gevorderden

Inbegrepen bij Niveau-1
Toegang tot onlineBloemschikken.nl
 1 jaar lang toegang tot de lessen van Niveau-1, Niveau-2 én Niveau-3 op www.onlineBloemschikken.nl.
Deze toegang gaat direct na je inschrijving al in, dus je kunt meteen aan de slag!

 1 jaar toegang tot de zeer uitgebreide theorielessen bij onlineBloemschikken.nl.
Omdat de licenties 12 maanden geldig zijn vanaf het moment van activeren, wachten wij met activeren tot de
cursist aangeeft met de theorielessen te willen starten. Laat ons dus weten wanneer je daarmee wilt beginnen,
anders zou het zonde zijn van de ‘gemiste’ dagen…

Inbegrepen bij Niveau-2
Toegang tot onlineBloemschikken.nl
 1 jaar lang toegang tot de lessen van Niveau-1, Niveau-2 én Niveau-3 op www.onlineBloemschikken.nl.
Deze toegang gaat direct na je inschrijving al in, dus je kunt meteen aan de slag!

 1 jaar toegang tot de zeer uitgebreide theorielessen bij onlineBloemschikken.nl.
Omdat de licenties 12 maanden geldig zijn vanaf het moment van activeren, wachten wij met activeren tot de
cursist aangeeft met de theorielessen te willen starten. Laat ons dus weten wanneer je daarmee wilt beginnen,
anders zou het zonde zijn van de ‘gemiste’ dagen…

Hieronder staan de hulp- en bijmaterialen en de gereedschappen die je minimaal nodig hebt tijdens de lessen van
Niveau-2. Ze zijn onmisbaar en daarom inbegrepen bij het cursusgeld, net als bij onze klassikale Vakopleiding.









Mes
Allesknipper
1 doos Oasis® Ideal
Oasis® bridy's, kransen, tabledeco's, florettes
Watervaste tape
Oasis® Fix en prikkers








Wikkeldraad
Bladglans
Jute touw
Kopspelden
Wikkelband
Steekdraad 0,4 - 0,6 - 0,7 - 0,8 - 0,9 - 1,2 mm

Parafilm
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Inbegrepen bij Niveau-3
Toegang tot onlineBloemschikken.nl
 1 jaar lang toegang tot de lessen van Niveau-1, Niveau-2 én Niveau-3 op www.onlineBloemschikken.nl.
Deze toegang gaat direct na je inschrijving al in, dus je kunt meteen aan de slag!

 1 jaar toegang tot de zeer uitgebreide theorielessen bij onlineBloemschikken.nl.
Omdat de licenties 12 maanden geldig zijn vanaf het moment van activeren, wachten wij met activeren tot de
cursist aangeeft met de theorielessen te willen starten. Laat ons dus weten wanneer je daarmee wilt beginnen,
anders zou het zonde zijn van de ‘gemiste’ dagen…

Hieronder staan de hulp- en bijmaterialen en de gereedschappen die je minimaal nodig hebt tijdens de lessen van
Niveau-3. Ze zijn onmisbaar en daarom inbegrepen bij het cursusgeld, net als bij onze klassikale variant van
Inspirerend Bloemschikken. Deze materialen zijn uitgezocht voor die lessen/onderwerpen, waarvoor het het lastigst is
om aan de juiste materialen te komen. Je krijgt daarom een lijst met de lessen waarvoor de materialen bestemd zijn.














Low melt lijmpistool
Lijmsticks
Koudlijm
Watervaste tape
Dubbelzijdig plakband
Pin op houder
Draad 1,8 mm
Etalagespeldjes
Koperdraad
Oasis® bol 9 cm












Oasis® krans 30 cm
Oasis® rouwkruis
Oasis® taart 20 cm
Piepschuim bol 20 cm
Piepschuim kegels
Tabledeco maxi
Piepschuim bol 10 cm
Piepschuim bol 15 cm
Piepschuim bol 20 cm
Piepschuim krans 20 cm

Oasis® fix en prikkers
Oasis® hart 37,5 x 38 x 4,5 cm

Wat leer je allemaal?
Onderwerpen / Eindtermen
Niveau-1 - Bloemschikken voor beginners
Na het volgen van Niveau-1:

 ben je in staat om eenvoudige arrangementen samen te stellen uit plantaardige
en niet plantaardige materialen, afgestemd op een verantwoorde toepassing,
compositie, kleurengebruik en symboliek, met toepassing van basistechnieken
(o.a. draadtechniek, bindtechniek, steektechniek en lijmtechniek).
De arrangementen dienen vervoerbaar te zijn.

 weet je hoe je bloemenmaterialen dient te verzorgen voordat je bloemwerk
gaat maken.

 weet je welke gereedschappen en bijmaterialen er zijn en hoe je ze dient te
gebruiken voor het bloemwerk dat je gaat maken.

 heb je geleerd hoe bloemen inkopen bij de groothandel in zijn werk gaat.
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Tijdens de lessen van Niveau-1 leer je onderstaande bloemstukken maken:

 Eenvoudige handgebonden boeketten in verschillende vormen:
 Korenschoof gebonden boeket
 Parallel boeket
 Gevlochten boeket
 Eenvoudig bruidswerk, zoals:
 Biedermeier bruidsboeket op Oasis® Bridy
 Corsage met gipskruid
 Corsage met lijmtechniek
 Gastencorsage

 Algemeen bloemwerk, zoals:
 Bloementaart
 Tafelversieringen
 Biedermeier tafelarrangement
 Schaalarrangementen
 Flesversiering
 Ajourkrans
 Voorjaarskrans

Onderwerpen / Eindtermen
Niveau-2 - Vakopleiding Bloemschikken
Na het volgen van Niveau-2:

 ben je in staat om arrangementen samen te stellen uit plantaardige en niet plantaardige
materialen, afgestemd op een verantwoorde toepassing, compositie, kleurengebruik
en symboliek, met toepassing van basistechnieken (o.a. draadtechniek,
bindtechniek, steektechniek en lijmtechniek). De arrangementen dienen
vervoerbaar te zijn.

 heb je 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 examenwerkstukken verantwoord
te kunnen vervaardigen.
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Tijdens de lessen van Niveau-2 leer je onderstaande bloemstukken maken:

 Handgebonden boeketten in diverse vormen:
 Ronde / gemengde boeketten
 Boeketten in groepen
 Eenzijdige boeketten
 Mille-fleurs boeketten

 Corsages, in verschillende vormen, zoals:
 Dames- en herencorsages
 Schoudercorsages
 Haar- en hoedcorsage
 Corsages op voorwerpen
 Haardiadeem
 Jonkerstafje

 Algemeen bloemwerk, zoals:
 Vaasarrangementen
 Schaalarrangementen
 Biedermeier arrangementen
 'Tuintjes'
 Tafelversieringen
 (ajour-) Kransen
 Voorwerpversieringen, bijvoorbeeld

 Rouwbloemwerk in diverse vormen, zoals:
 Druppel rouwarrangement
 Lineair rouwarrangement
 Rouwkrans
 Rouwkruis

op een glas en een fles

 Bruidsboeketten, zowel draad gebonden
als op steekschuim-houders, zoals:

 Biedermeier bruidsboeket
 Lineair bruidsboeket
 Druppel bruidsboeket

Onderwerpen / Eindtermen
Niveau-3 - Inspirerend bloemschikken voor gevorderden
Na het volgen van Niveau-3:










heb je geleerd reeds bekende technieken verder te verdiepen;
heb je veel nieuwe technieken geleerd;
heb je veel nieuwe vormen geleerd;
heb je veel nieuwe stijlen geleerd;
heb je geleerd je eigen creativiteit en talent verder te ontplooien en te gebruiken;
heb je geleerd seizoensarrangementen te maken;
ken je de nieuwste trends;
heb je je laten inspireren door bloemwerk van anderen en heb je anderen
geïnspireerd met jouw bloemwerk.
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Tijdens de lessen van Niveau-3 leer je onderstaande te maken / te gebruiken / te hanteren:

 Categorieën, zoals:
 Balie-arrangementen
 Bruidswerk
 Florale objecten
 Handgebonden boeketten
 Kransen
 Rouwarrangementen
 Vazen
 Schalen
 Voorwerpversieringen
 Wanddecoraties

 Uitvoeringen, zoals:
 Biedermeier
 Cascade
 Druppel
 Gemengd
 In groepen
 Klassiek
 Lineair
 Maanschikking
 Mille-fleurs
 Parallel
 Tuintje
 Vegetatief
 Vrije stijl

 Technieken, zoals:
 Draadtechniek
 Handgebonden
 In gaas
 In steekschuim
 Korenschoof
 Lijmtechniek
 Met steekbuisjes
 Parallel techniek
 Prikken
 Rijgen
 Stapelen
 Vaasschikking
 Vlechttechniek
 Wikkelen
 Thema’s, zoals:
 Advent
 Bruiloft
 Herfst
 Kerstmis
 Moederdag
 Pasen
 Vaderdag
 Valentijnsdag
 Voorjaar
 Zomer

Wanneer en waar kun je beginnen?
Aanvang en duur
 Je kunt elke maand beginnen met onlineBloemschikken, wanneer je gebruik wilt
maken van het STAP-budget. Als je geen gebruik maakt van het STAP-budget dan
kun je op elk gewenst moment starten.

 Je lidmaatschap met het STAP-budget duurt 12 maanden.

Locatie:
 onlineBloemschikken doe je waar jij het wil en wanneer jij het wil.
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Deze opleiding hoeft je niets te kosten!
STAP-budget: maximaal 1.000,- opleidingssubsidie!
De prijs van de opleiding onlineBloemschikken vind je op de aparte prijslijst.
Met het STAP-budget kost hij je helemaal NIETS. Vanaf 1 maart 2022 is er

het STAP-budget, een laagdrempelige subsidie voor bijna iedere volwassen
Nederlander of inwoner van Nederland. Ook voor deze cursus kun je het
STAP-budget eenvoudig aanvragen!

Met ons aanmeldbewijs zelf eenvoudig aanvragen
Wanneer je je inschrijft voor deze opleiding dan krijg je een STAP-aanmeldbewijs
via e-mail toegestuurd. Met dat STAP-aanmeldbewijs kun je op www.stapuwv.nl
de subsidie zelf eenvoudig aanvragen. We hebben het makkelijk gemaakt voor je:
er is bij het UWV al een vooraanmelding voor deze opleiding gedaan. Dan hoef jij
niet alle gegevens te verzamelen en in te voeren.

NO CURE, NO PAY!
In het zeldzame geval dat de subsidie niet zou worden
toegewezen, zit je nergens aan vast en kun je gegarandeerd
kosteloos annuleren. Er is dan dus ook geen enkele

betalingsverplichting!

Meer weten?
Lees er meer over in onze brochure Vraag tot € 1.000,subsidie aan met het STAP-budget of kijk op www.afterall.nl.
Voor meer informatie: bel naar 0495 - 769 000 of stuur een
mailtje naar info@afterall.nl.
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