
Gespecialiseerd 
winkelbloemwerk
Avondopleiding



Zoek je verdieping in je vak? Of wil je 
bloemwerk leren maken dat innovatief 
profilerend, maar ook goed toepasbaar is?
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Meer informatie op llo.yuverta.nl

In deze opleiding leer je 
winkelbloemwerk maken voor 
verschillende gelegenheden zoals 
bruids- en rouwwerk, bloemwerk 
voor bedrijven en grootschalig 
bloemwerk. 

Avondopleiding

Til je bloemwerk naar een hoger niveau 
en leer je te onderscheiden van de 
doorsnee bloemist. Deze opleiding 
is aan te raden als vervolg op de 
opleiding Bloemstylist of de opleiding 
Nederlands Bloemwerk (DFA1). 

Opbouw van de opleiding
In deze avondopleiding staat modern winkel-
bloemwerk centraal. Je leert technieken en 
vormgevingsprincipes die goed toepasbaar zijn  
in de dagelijkse praktijk, zodat jouw vakmanschap 
naar een hoger niveau wordt getild.

De onderdelen die aan bod komen zijn 
specialistisch bruidswerk, grootschalig 
bloemwerk, plantaardige objecten, modern 
rouwwerk en historische technieken (moderne 
guirlandes en festoon). 

De opleiding is praktijkgericht. Daarnaast komt  
er vakgerichte theorie aan bod.

Er is aandacht voor:
 → Kleurenleer;
 → Analyseren van gebouw en ruimte;
 → Analyseren en ontwerpen van bruidswerk;
 → Het maken van ondergronden voor speciale 
gelegenheden.

Toetsing
Wanneer je de opleiding wilt afsluiten met 
een getuigschrift, kun je deelnemen aan een 
afsluitende toets. De materialen voor deze toets 
verzorg je zelf.

Voorkennis
Deze opleiding is bedoeld voor mensen die al 
ervaring hebben in het bloemenvak. Als voorkennis 
is een getuigschrift Bloemstylist, een diploma 
Nederlands bloemwerk (DFA1), een niveau 3 (BOL 
of BBL) of niveau 4 opleiding (BOL) vereist. 

Deelnemers met een niveau 2 diploma of zonder 
diploma maar met relevante werkervaring kunnen 
na het overleggen van hun portfolio toegelaten 
worden tot deze cursus.

Duur
Deze avondopleiding bestaat uit 30 wekelijkse 
bijeenkomsten. De lestijden zijn van 18.45 uur  
tot 22.00 uur.

Startdata
Kijk voor actuele cursusdata op llo.yuverta.nl.

Meer informatie of  
direct inschrijven?
Ga naar onze website of neem contact op met 
levenlangontwikkelen@yuverta.nl. Bij voldoende 
aanmeldingen kan de Topopleiding ook elders in 
het land georganiseerd worden.
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Vergroot je kennis

llo.yuverta.nl


