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Nieuw:
50% ESF
subsidie
mogelijk!

Een diploma behalen is belangrijk. Maar de ontwikkelingen in de bloemsierkunst staan niet stil,
hierdoor vermindert langzaam de waarde van het diploma. Tevens stellen klanten steeds
hogere eisen aan producten en diensten. Bij het bestaande aanbod moet steeds iets
vernieuwends komen om extra klanten te krijgen en tevreden klanten te behouden. De mens
met zijn / haar vakvaardigheid en kennis speelt hierbij een essentiële rol.
Speciaal voor personen die hun vaardigheid en vakkennis willen onderhouden en uitbreiden is
deze cursus bedoeld. Er worden diverse modulen gegeven met uiteenlopende thema’s. U kunt
kiezen of u één of meerdere modulen wilt volgen.
NIEUW is de subsidie mogelijkheid. Indien de werkgever de cursus betaalt, kan 50% van het
cursusgeld worden teruggevorderd via ESF-subsidie.

Doel van de cursus

Moduul 6 Trends en ontwikkelingen

-

trainen van nieuwe technieken en vormen

(6 dagdelen)

-

uitbreiden van bestaande vakkennis en

19 feb: ontstaanstechnieken (veel soorten blad)

vaktechniek

5 mrt: gekleurd steekschuim
12 mrt: hergebruik van materialen (fietsbanden etc)

Programma

19 mrt: werken zonder steekschuim (klei/lijm etc)
26 mrt: eieren schikken (toepassing techniek 19 mrt)

Moduul 4 Gelegenheidsbloemwerk

2 apr: takken nest (div. verbindingen)

(8 dagdelen)
25 sept: ruimtelijk object (1 mtr x 1 mtr)

Toelating en aantal deelnemers

2 okt:

ajour krans (50 cm ø)

Om deel te kunnen nemen aan deze cursus moet u

9 okt:

bezoek Floral Movement

(parttime) werkzaam zijn in de bloemendetailhandel

16 okt:

kistdecoratie (afm. 1,75 mtr)

en in het bezit zijn van een vakbekwaamheidsdiploma,

30 okt:

autoversiering (1 toef)

of aantoonbaar de vakvaardigheid bezitten. Het aantal

6 nov:

zuil barok (30 cm ø, 50 cm hoog)

deelnemers is minimaal 15 en maximaal 20.

13 nov: modern plantenarrangement (min. 50ø)
20 nov : adventschikking (min. 50 cm ø)

Cursusduur & kosten

Moduul 5 Thematisch bloemwerk

Moduul 4 duurt 8 dagdelen, prijs € 385,=

(8 dagdelen)
4 dec: stapelen in kerstsfeer (tech. en maat vrij)

Moduul 5 duurt 8 dagdelen, prijs € 385,=

11-dec: Jugendstil in kerst (1,50 mtr, wikkelen)

Er is geen BTW verschuldigd. De prijs is inclusief

8 jan: nieuwjaarsarrangement (1 materiaal)

koffie/thee en hulpmaterialen zoals steekschuim en

15 jan: Bauhaus (afm. 1 mtr)

draad. Genoemde prijzen zijn excl. praktijktoets.

22 jan: etalagestuk (max. 1 x 1 mtr)

Verder moet er rekening gehouden worden met de

29 jan: lijnenarrangement met takken (afm. 1 mt)

aanschaf van bloemen en bijmaterialen voor de

5 feb: contrast arrangement (50 cm, steken)

praktijktrainingen.

12 feb: valentijnarrangement voor etalage

Moduul 6 duurt 6 dagdelen, prijs € 245,=

Cursustijden en plaats
De lestijden zijn van 18.00 – 21.30 uur. Alle lessen
worden gegeven op locatie Koggelaan 7 te Zwolle. De
cursus wordt gegeven door de heer Frits Driesen.

Toetsing en afsluiting
De modulen kunnen worden afgesloten met een
praktijktoets.

Subsidie
Sinds kort is voor diegene die werkzaam zijn in de
bloemenbranche een aantrekkelijke subsidie
mogelijk.
Voor meer informatie bezoek de website van het
Branche Bureau Bloemen: www.hetbbb.nl

Informatie en aanmelding
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
AOC de Groene Welle, afdeling cursusonderwijs,
telefoonnummer 038-467.11.20, email
info@groenewelle.nl. Of bezoek onze internetsite
www.groenewelle.nl. U kunt zich aanmelden via het
aanmeldingsformulier.

