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#GROENZORG

FLORIST AVONDOPLEIDING

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

€ 514,25 incl. BTW

OMSCHRIJVING

Omschrijving
Deze opleiding biedt je de gelegenheid om professioneel bloemen te leren kennen, schikken, binden, verzorgen.
Het eerste jaar florist (basisjaar) is een professionele en sterk praktijkgerichte basiscursus. Naast een uitgebreid pakket plantenkennis (Nederlandse en Latijnse
namen, soorten, bloeiperioden en bloeiwijzen, verzorging, ... ) leer je verscheidene bloembind- en -schiktechnieken gekoppeld aan vorm- en kleurenleer en
kunstgeschiedenis.
In het tweede jaar florist (ondernemersmodule) worden jouw bloemschiktechnieken verfijnd en wordt er veel aandacht besteed aan thematisch bloemwerk zoals
pasen, kerst, geboorten, ... In dit tweede jaar wordt ook aandacht besteed aan de zakelijke kant van het florist zijn: bedrijfsuitrusting, aan- en verkoop, marketing, ...

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Personen die het beroep van florist uitoefenen, hetzij als zelfstandige, hetzij als werknemer
Personen die eerst dit vak wil aanleren om daarna dit beroep uit te oefenen
Personen die zelfstandig wensen te starten als florist

Voorkennis
Er is geen voorkennis vereist.

Bijkomende info
De lessen van deze tweejarige avondopleiding gaan door op dinsdagavond van 18u30 tot 22u00 in onze campus te Roeselare.
Tijdens schoolvakanties is er geen les.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?
Na deze opleiding heb je een theoretische en praktische doorgedreven kennis over bloemen, kamerplanten, schikkingen, boeketten, kleuren en verzorging.

PROGRAMMA
Plantenkennis
naam en synomiem, soort, geslacht en familie
bloeiwijze en -periode
gebruik, verzorging en voeding
ziektes en schadebeelden
vermeerdering
Vorm en kleur
schetsen van bloemstukken
hoofdkleuren en kleurharmonie
kleurcontrast en -combinaties
Kunstgeschiedenis
stijlleer
asymmetrie
compositie
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sferen en interieur
Bedrijfsuitrusting florist en uitbating
Praktijk
voorbereiden, schoonmaken, aansnijden en op draad zetten
hulpmiddelen en -materialen
typische bloemarrangementen (geboorte, communie, verloving, huwelijk)
handgebonden ruikers
speciale thema's

PRAKTISCH

Begindatum
10/09/2019

Lesdata

Locatie

Contact

Syntra West Roeselare

T: 078/353 653

Oostnieuwkerksesteenweg 111

F: 050/403061

8800 Roeselare

info@syntrawest.be

Prijsinfo
In het inschrijvingsgeld is de prijs van de bloemen niet inbegrepen. Hier word je tijdig door onze docent(e) van op de hoogte gebracht. Samen wordt er gekeken om
deze extra prijs zo laag mogelijk te houden.
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