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De Bloemistenacademie
Dé opleiding voor de
bloemist van de toekomst!
Ga jij studeren bij een school die is aangesloten
bij de Bloemistenacademie? Dan weet je dat
het met de kwaliteit van jouw opleiding goed zit.
Je wordt opgeleid tot een échte vakman of vakvrouw
die alles kan met bloemen en planten. Maar ook
klantgericht is, goed kan communiceren en verkopen
en de nodige dosis ondernemerschap heeft of
ontwikkelt. Kortom: een complete, veelzijdige
opleiding die goed aansluit bij wat belangrijk
is voor je toekomstige werkgever!

Ontdek alles
over bloemen
en planten!

Wat ga je leren?
Tijdens je opleiding ben je natuurlijk veel met bloemen en planten
bezig. Je ontdekt alles over materialen, technieken, verzorging en
hoe je de mooiste arrangementen maakt. Maar daar blijft het niet bij.
Je leert ook hoe je een goed verkoopgesprek voert, een winkel
inricht, inkopen doet en voorraden beheert. En op niveau 3 en 4
komen bijvoorbeeld ook personeelsbeleid, assortimentsstrategie,
boekhouding en marketing & communicatie aan bod.
Omdat je een échte mbo-opleiding volgt, krijg je ook algemene
vakken. Maar misschien wel het allerbelangrijkste? Er is veel
aandacht voor de eigenschappen die je nodig hebt om straks
succesvol te zijn in de bloemendetailhandel. Die eigenschappen zijn
innovatief vakmanschap, commercieel en klantgericht handelen,
ondernemerschap en passie.

Creëer de
mooiste bloemarrangementen!

Wat kun je worden?
Met een opleiding Bloem, Groen & Styling kun je alle kanten op.
De meeste studenten gaan aan de slag in een bloemenwinkel. Daar
kun je bijvoorbeeld verkoopmedewerker of vakspecialist en vakexpert
worden. Maar je kunt ook gaan werken in bijvoorbeeld een tuincentrum,
interieurbedrijf, woonwinkel, etaleur of groothandel. Sommige studenten
beginnen hun eigen bedrijf of gaan aan de slag als zelfstandig
bloemstylist. Er zijn er ook die na deze mbo-opleiding doorstromen
naar het hbo. Een leuke, veelzijdige toekomst dus!

Voor elk niveau een passende opleiding bij jou in de buurt
In totaal zijn er twaalf onderwijsinstellingen aangesloten bij de
Bloemistenacademie. Je vindt ze door heel Nederland. Er is dus
altijd een opleiding bij jou in de buurt. Je kunt er de opleiding Bloem,
Groen en Styling volgen op mbo-niveau 2, 3 en 4. De opleiding
duurt 2 of 3 jaar, afhankelijk van het niveau dat je kiest.

Leer het geheim
van een succesvolle
bloemenwinkel!

Sharon (18)
‘Ik droom van mijn
eigen bloemenwinkel’
‘Op de middelbare school ontdekte ik dat ik mijn
creativiteit en passie voor bloemen prima kan combineren
met mijn wens om ondernemer te worden. Ik volg nu de
vakopleiding om bloemist te worden. Ik zit nu in het eerste
jaar van de opleiding en heb nog geen seconde spijt
gehad van mijn keuze.’
Sharon doet nu een meeloopstage bij een bloemist in de
buurt. ‘Wat me heel erg aanspreekt, is de veelzijdigheid
van de werkzaamheden. Van het inrichten van de winkel
tot het adviseren van klanten om creaties te maken die
passen bij hun wensen. Dit is heel leerzaam en daagt mij
uit om nog meer uit mijn creativiteit te halen.’

Kijk op bloemistenacademie.nu
voor een opleiding bij jou in de buurt

De Bloemistenacademie is een unieke samenwerking
met 12 AOC’s in Nederland met als doel het opleiden
en creëren van de beste vakmensen.

