Vakopleiding Bloemschikken

Introductie
Hou je van bloemen? Dan zit je hier goed!
Er is weinig mooiers te bedenken dan elke dag met prachtige en heerlijk ruikende bloemen te
werken! Dus als je van bloemen houdt, dan is dat wat je graag wilt doen. Je doet niet alleen
andere mensen een groot plezier wanneer je een prachtig boeket of ander bloemenarrangement
voor ze maakt, maar natuurlijk word je daar zelf ook blij van. Tijdens deze Vakopleiding

Bloemschikken leer je alle soorten bloemwerk maken dat een goede bloemist of bloembinder te
bieden heeft.

Altijd blij
Op die manier worden wij ook elke keer weer blij wanneer we iemand vakkundig mogen
opleiden tot professioneel bloembinder of bloemist winkelier. Elke week komen onze leerlingen
blij binnen, omdat ze weer lekker met bloemen aan de slag mogen. Aan het eind van de dag
mille-fleurs in gaas

gaan ze weer minstens net zo blij naar huis, omdat ze weer veel hebben bijgeleerd.

Heel veel praktijkuren
Bij After All krijg je heel veel praktijkuren, zo'n 145 tot aan je examen. En dat in minder dan 10
maanden tijd! Er zijn scholen waar je in twee lesjaren nog niet zoveel praktijkuren krijgt, omdat
er ook veel tijd moet worden besteed aan vakken als Nederlands of wiskunde, bijvoorbeeld op
(V)MBO-scholen. Buiten de 145 klassikale praktijkuren biedt After All je ook nog eens heel veel
praktijkuren via de videolessen van onlineBloemschikken.nl. Wij hechten erg veel waarde aan
techniek en dus is dat ook iets wat je steeds weer 'krijgt voorgeschoteld'. Je werkt bij ons dus
elke lesdag met bloemen, wat wil je nog meer? Bijna spelenderwijs, maar ook serieus hard
werken en oefenen, oefenen en nog eens oefenen. Ons motto is dan ook: als je de techniek
beheerst, kan je alles maken!

Het toverwoord is 'techniek'
Als creatieve hobbyist loop je vaak tegen beperkingen aan, vanwege het ontbreken van een

goede techniek. Een gezonde portie talent en creativiteit is lang niet altijd voldoende om niet
alleen mooi en bijzonder, maar vooral ook kwalitatief goed en dus verkoopbaar bloemwerk te
(kunnen) maken. Een mooi, creatief en exclusief arrangement mag natuurlijk niet uit elkaar vallen, vanwege het gebrek aan techniek.

biedermeier bruidsboeket op draad

Ga jij eindelijk doen wat je je hele leven al wilde doen?
Steeds vaker wordt de Vakopleiding Bloemschikken daarom gevolgd door
mensen die gewoon alles van bloemschikken willen weten en die ook de
technieken willen leren beheersen. We zien met grote regelmaat nieuwe
cursisten die 'eindelijk gaan doen wat ze altijd al hadden willen doen,
maar waartoe ze nooit de stap hebben durven nemen'.

Je moet er wél wat voor doen!
Steeds meer mensen zien gelukkig weer de noodzaak van vakkennis en
vakmanschap. Jij beseft vast ook wel dat als je een vak wilt leren dat je er
iets voor moet doen. After All is één van de weinige gelegenheden waar je
docente en medeoprichter Nicolle Boerma

in korte tijd alle technische kneepjes van het bloemschikken kunt leren.
Hier leer je dus nog echt een vak en wel binnen tien maanden!
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Aanvullende informatie
Doelgroep
Rond 1980 werd de Vakopleiding Bloemschikken opgezet voor mensen die een eigen
bloemenzaak wilden beginnen. Ruim 40 jaar later is onze Vakopleiding nog steeds prima
geschikt voor dezelfde doelgroep, maar de opleiding is ook zéér geschikt voor jou wanneer je

als vakbekwaam bloembinder wilt gaan werken. Dat kan natuurlijk (ook als ZZP'er) in of voor
een bloemenwinkel, maar ook bijvoorbeeld als bruidswerkspecialist, rouwwerkspecialist of
als vaste leverancier van de welkomstboeketten op bedrijfsbalies.

Doel
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.

medeoprichter Joop Overhand

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

Vooropleiding
Voor deze cursus is geen vooropleiding vereist.

Diploma / Certificaat
Wanneer je slaagt voor het praktijkexamen, dan ontvang je het After All
Vakdiploma Bloemist Winkelier en een Cijferlijst.

 Als je niet weet te slagen voor het examen, als je geen examen kunt
korenschoof handgebonden
biedermeier boeket

of wilt doen, maar je hebt wél trouw de gehele opleiding gevolgd dan
krijg je een After All Certificaat van deelname.

Wat is inbegrepen?
Altijd all-in
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.

lineair rouwarrangement
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Inbegrepen bij het cursusgeld
 Praktijkexamen met de daarbij behorende voorbereidingsdagen,
inclusief alle materialen die daarbij worden gebruikt.

 Certificaat van deelname of een Vakdiploma Bloemist winkelier
met bijbehorende Cijferlijst.






Koffie, thee, frisdrank en lunch tijdens alle lesdagen en examen.
Alle benodigde bloem- en bladmaterialen in een grote verscheidenheid.

Alle bijmaterialen, zoals coniferengroen, bolletjesmos, stenen, plantjes.
Alle ondergronden, zoals vazen, schalen, bruidsboekettenhouders,
rouwtakhouders.

 Alle voor de lessen benodigde hulpmaterialen, zoals steekschuimblokken, fix en prikkers, bloementape, alle draadsoorten, diverse
lintsoorten en paperribbon, wikkeldraad, corsagespeldjes,
watten/celstof, krammen, touw, raffia, gaas, watervaste tape, enz.

ajourkrans

 After All tas, notitieblok, rolbandmaat, pen, mes en allesknipper.
 Theoriemap voor de Vakopleiding.
 Een jaar lang gratis toegang tot Niveau-1: Bloemschikken voor beginners en Niveau-2: Vakopleiding
Bloemschikken van www.onlineBloemschikken.nl.

 Gratis onbeperkt toegang tot alle digitale boekjes op www.onlineBloemschikken.nl, waaronder
het 'Bloemen- & Plantenboekje', 'Nomenclatuur der Bloemen en Planten', 'Kunstgeschiedenis' en
brochures van Oasis® en Chrysal® met voorbeelden van bruidsboeketten, corsages, rouwtakken
en rouwkransen, handgebonden boeketten, vazen, schalen, cadeauversieringen, plantenbakken,
kerst- en droogbloemwerk e.d..

Niet inbegrepen
 Materialen om thuis te oefenen.

Wat leer je allemaal?
Onderwerpen / 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

lineair vaasarrangement

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
gastencorsage

beroepspraktijk voorkomende bloemen en (delen van) planten, hulpmiddelen, (levende en
dode) materialen, vormgeving en kleurgebruik, nodig om de examenwerkstukken verantwoord
te kunnen vervaardigen.
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Na het volgen van deze Vakopleiding Bloemschikken ben je in staat om zelfstandig onderstaande
bloemstukken en arrangementen te maken:

 Handgebonden boeketten in diverse vormen:
 Ronde / gemengde boeketten
 Boeketten in groepen
 Eenzijdige boeketten
 Algemeen bloemwerk, zoals:
 Vaasarrangementen
 Schaalarrangementen
 Biedermeier arrangementen
 'Tuintjes'
 Tafelversieringen
 (ajour-) Kransen
 Voorwerpversieringen, bijvoorbeeld op
een glas en een fles

Onderwerpen / eindtermen

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

 Biedermeier bruidsboeket
 Lineair bruidsboeket
 Druppel bruidsboeket

 Corsages, in verschillende vormen, zoals:
 Dames- en herencorsages
 Schoudercorsages
 Haar- en hoedcorsage
 Corsages op voorwerpen
 Rouwbloemwerk in diverse vormen, zoals:
 Druppel rouwarrangement
 Lineair rouwarrangement
 Rouwkrans
 Rouwkruis

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
korenschoof handgebonden
biedermeier boeket
In groepen

wetenschappelijke namen van bloemen en planten

 Verzorging van bloemen en planten
 Heel veel verzorgingstips, dankzij de online boekjes van Chrysal.

Bekijk alle eindtermen van deze opleiding.
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Verdere details
Waar en wanneer worden de lessen gegeven







Leslocatie: De Schakel, St. Barbaraweg 1, 6024 AR in Budel-Dorplein.
Deze opleiding bestaat uit 30 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 in het zuiden de voorjaarsvakantie
tijdens Carnaval.

 De voorjaarsopleiding is altijd op woensdag, start in februari en gaat door
tot november.

 De najaarsopleiding is per jaar afwisselend op dinsdag of donderdag,
start in september en gaat door tot mei/juni.

Kosten
De kosten van de Vakopleiding Bloemschikken vind je in de aparte prijslijst.
Met het STAP-budget kun je € 1.000,- subsidie krijgen.

Betalen ineens of comfortabel in termijnen
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 www.afterall.nl.

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.

druppel bruidsboeket op oasis
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Lesrooster
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