Algemene Informatie

After All Vakopleidingen Bloemschikken
Introductie
After All Vakopleidingen Bloemschikken is de enige particuliere school in Zuid Nederland, waar Praktijkgerichte
Vakopleidingen en korte cursussen Bloemschikken worden verzorgd. In deze brochure vind je alle informatie over
After All en haar opleidingen. Als bedrijf opgericht in 2005, maar met ruim 35 jaar ervaring op het gebied van
lesgeven in dit leuke vak. Wij weten hoe belangrijk een goede, nette en adequate benadering van cursisten is.

Wie goed doet, goed ontmoet
Bij After All houden we, naast goeie bloemschiktechnieken,
van drie zaken in het bijzonder:

 Duidelijkheid
 Transparantie
 Eerlijkheid

Trots op ons specialisme
Wij zijn trots op ons specialisme in het verzorgen van deze vakbekwaamheidsopleidingen.
Bij After All wordt les gegeven aan toekomstige professionals en aan leergierige hobbyis-

ten uit zuid-, zuidoost en oost Nederland, maar ook uit België. Natuurlijk is iedereen van
buiten die regio net zo welkom, maar After All heeft weloverwogen haar ‘kamp’ opgeslagen
nabij Weert om de genoemde regio perfect te kunnen bedienen.

Trots op onze keurmerken
Natuurlijk zijn we bij After All ook trots op onze keurmerken. After All is gecertificeerd door
en draagt het keurmerk van:

 het Centraal Register van Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO, crkbo.nl),
aangesteld door de overheid om instellingen als het onze in staat te stellen
haar Vakopleidingen vrij van BTW te mogen aanbieden.

 de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO, nrto.nl), de
branchevereniging van particuliere opleiders in Nederland. Met dit
keurmerk mag After All al haar opleidingen aanbieden met het STAP-budget.

Uitgebreide informatie
In onze brochures vind je uitgebreide en gedetailleerde informatie over alles wat met onze opleidingen
en cursussen te maken heeft. Prijzen, data, lesroosters, gedetailleerde beschrijvingen en betaalwijzen,
maar ook het STAP-budget, een laagdrempelige subsidie voor bijna iedere volwassen inwoner van
Nederland. Al deze informatie vind je natuurlijk ook op www.afterall.nl.

Eigen motivatie
Zuid-oost Nederland kent een groeiende behoefte aan Vakopleidingen
Bloemschikken voor volwassenen. Geen leerplichtige cursisten, met soms
een wat beperkte motivatie voor de schoolbanken, maar volwassen
mensen die hun eigen motivatie hebben om een Vakopleiding te gaan
volgen. Soms is nog niet helemaal duidelijk wat iemand uiteindelijk
met zo’n vakopleiding wil gaan doen, maar vaak verandert dat al
snel tijdens de opleiding. Je praat erover met medecursisten en
met de docenten en krijgt gaandeweg een beter beeld.
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Uitstekend bereikbaar
After All in Budel-Dorplein (nabij Weert)
De leslocatie van After All bevindt zich in Budel-Dorplein. We hebben gemerkt dat bij veel
mensen een groeiende behoefte bestaat aan het kunnen volgen van serieuze Vakopleidingen
redelijk dicht bij huis. Geen al te lange reistijden en Budel-Dorplein ligt wat dat betreft lekker
centraal in de regio.

Centraal in Zuid-oost Nederland
Voor de niet-kenners: Budel-Dorplein (inderdaad, met één 'p') ligt tegen Weert aan.
Weert heeft uitstekende spoor- en wegverbindingen. Er is in Weert een intercitystation op de
spoorlijnen Amsterdam-Maastricht en Den Haag-Heerlen. After All is dus uitstekend
te bereiken voor haar cursisten, zowel met een eigen auto als met openbaar vervoer.

Wat betekent After All eigenlijk?
Uiteindelijk
After All is opgericht door Nicolle Boerma en Joop Overhand. Voor nieuwsgierigen: After All
betekent niet na alles..., maar vrij vertaald betekent het uiteindelijk. Veel gebruikt als uiteindelijk
dan toch maar gaan doen wat ik altijd al heb willen doen: werken met bloemen. Dat laatste is een
zeer veel gehoorde opmerking van (toekomstig) cursisten. Jarenlang gewerkt in bijvoorbeeld ‘de
zorg’, bank- of verzekeringswezen of noem maar op. Hard werken en vaak goed verdienen, maar
toch niet hetgeen wat men eigenlijk echt wil doen. Vaak volgt dus een carrière-switch. Het bloed
kruipt waar het niet gaan kan en dan wordt het dus toch vakkundig bloemschikken, After All…

Nicolle Boerma: medeoprichter
Docente bloemsierkunst
Nicolle is geboren, maar niet getogen in Limburg (Heerlen). Na ruim 20 jaar in
Aalsmeer te hebben gewerkt als docente bloemsierkunst, heeft ze uiteindelijk
(After All - aha) de stap genomen terug naar het zuiden te gaan en After All
op te richten.

Ze heeft lesgegeven aan cursisten uit alle landen van de
wereld, docentes opgeleid in Japan en demonstraties verzorgd in verre vreemde oorden. Ook heeft ze veel ervaring
met het inkopen van alles wat nodig is voor de opleidingen.
Omdat Nicolle tussendoor ook nogal wat ervaring heeft
opgedaan in bloemenzaken in binnen- en buitenland, weet
zij als geen ander hoe belangrijk een goede opleiding is om
daar optimaal te kunnen functioneren.
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Joop Overhand: medeoprichter
Voor al je vragen
Joop is verantwoordelijk voor de cursistenadministratie, de boekhouding, financiën,
het STAP-budget, de ontwikkeling van de websites, media- en marketingzaken en examens.
Voor al je vragen op deze gebieden kun je dus bij hem terecht...

All-in Opleidingen
Geen verrassingen achteraf
De opleidingen van After All zijn stuk voor stuk ‘all-in’. In gewoon Nederlands heet dat volledig verzorgd. Je hoeft dus
niets meer zelf te kopen of aan te schaffen om de lessen te kunnen volgen. Alle materialen die tijdens de lessen
worden gebruikt zijn in de cursusprijs inbegrepen: bloemen, groen en bladmateriaal, ondergronden, vazen, schalen
etcetera. Dus geen verrassingen achteraf… Bovendien zijn de koffie, thee, frisdrank en lunch tijdens alle lesdagen ook
inbegrepen bij het cursusgeld. Je komt als cursist van After All dus werkelijk niets te kort. Wanneer jij dan nog je
goede humeur meebrengt zijn we helemáál compleet!

After All: De beste manier
Door dit all-in concept ben je er dus van verzekerd dat je altijd de juiste
materialen en hoeveelheden hebt. Precies dezelfde als die van de docent,
waardoor je eenvoudig kunt vergelijken met zijn/haar werkstukken en
met die van je medecursisten. En van deze vergelijkingen kun je weer
een hoop leren, bijvoorbeeld tijdens de nabespreking van de les. Dit is
de beste manier om het vak te leren, zo heeft jarenlange ervaring in
professioneel bloemsierkunst-onderwijs aangetoond.
Wanneer je de opleidingen van After All zou vergelijken met andere
aanbieders en in eerste instantie mocht denken dat onze opleidingen
duurder zijn, bedenk dan dat de totaalprijs van de andere aanbieders

vaak een stuk hoger is dan die van After All, doordat je bij hen nog alle
genoemde materialen moet aanschaffen. Het bewijs daarvoor werd reeds geleverd door een prijsvergelijkingsonderzoek. Wellicht ten overvloede vermelden we dat je altijd naar huis gaat met een arrangement dat af is. Wij doen niet
aan half werk, After All…

After All: Praktijkgericht
Alle opleidingen van After All zijn praktijkgericht. De praktijk is dus belangrijk en techniek
is daarvan de basis. Met de juiste technieken onder de knie ben je in staat om alles te
maken dat je kunt bedenken.

Voorlichting
Heb je nog vragen? Je kunt ons gewoon even bellen om ze te stellen, we beantwoorden
ze graag. Je kunt ook een afspraak maken, dan vertellen we je bij een kopje koffie of
thee haarfijn alle details en kun je kijken hoe het tijdens de lessen in zijn werk gaat.
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Onze opleidingen en cursussen
Korte Vakopleidingen Module 1-2-3

Handgebonden Boeketten

In drie korte Modules van vijf dagen, gecombineerd
met de videolessen van onlineBloemschikken.nl kun je
serieus kennis maken met ons vak. Als je wilt ga je
stapsgewijs door tot aan je Vakdiploma. Meer
gegevens vind je in de brochure Korte Vakopleidingen.

De cursus Handgebonden Boeketten duurt 2 dagen. Meer gegevens vind je in de brochure Handgebonden Boeketten.

Vakopleiding Bloemschikken
De Vakopleiding Bloemschikken van After All duurt in
totaal 30 lesdagen. Binnen 10 maanden ben je
helemaal klaar. Meer gegevens vind je in de brochure
Vakopleiding Bloemschikken.

Vervolg Vakopleiding Bloemschikken

Inspirerend Bloemschikken voor Gevorderden

Deze vervolgopleiding duurt 15 lesdagen, verspreid

Onze enige avondcursus wordt elke tweede donderdagavond van

over ruim 3 maanden. Meer gegevens vind je in de

de maand verzorgd. Het is een doorlopende cursus.

brochure Vervolg Vakopleiding Bloemschikken.

Binnenkort ook op elke laatste donderdagmiddag van de maand.

Inspirerend Bloemschikken voor Gevorderden
Onze enige avondcursus wordt elke tweede donderdagavond van
de maand verzorgd. Het is een doorlopende cursus.
Vanaf juni 2022 op elke laatste donderdagmiddag van de maand.

onlineBloemschikken.nl
Ooit ontwikkeld als digitaal alternatief voor onze ‘gewone’
Vakopleiding Bloemschikken, maar door de jaren heen uitgegroeid
tot zeer gewaardeerde aanvulling daarvan. Bij After All kun je je

naar keuze klassikaal, online, of met een combinatie van die twee
methoden laten opleiden in dit prachtige vak.

Contact met After All

Nu verkrijgbaar met drie mooie startpakketten!

Alle informatie uit deze brochure, online inschrijvingen,
plus nog veel meer, kunt u vinden op www.afterall.nl.

Privé lessen

Voor informatie en/of kennismaking gaarne even

Wij verzorgen privéles op bijna ieder door u gewenst moment.

telefonisch een afspraak maken.

De lesstof wordt voor u op maat gemaakt. Handig voor wie snel
resultaat wil, maar weinig tijd heeft. Bel of mail voor alle info.

Inschrijvingen & correspondentie:
Vul het online inschrijfformulier in op www.afterall.nl.

Leslocatie
St. Barbaraweg 1, 6024 AR Budel-Dorplein

Wil je meer informatie? We staan je graag te woord.
Bel: 0495 – 769 000 of mail: info@afterall.nl

Bel gerust:

0495 - 769 000
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