#050017

#GROENZORG

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

FLORIST DAGOPLEIDING NIEUW

€ 968,00 incl. BTW

PROFESSIONEEL BLOEMEN LEREN KENNEN, SCHIKKEN, BINDEN, VERZORGEN

OMSCHRIJVING

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?
Je hebt een doorgedreven theoretische en praktische kennis over bloemen, kamerplanten en hun verzorging, maar ook over schikkingen, boeketten en kleuren.

Omschrijving
Tijdens deze opleiding leer je professioneel bloemen kennen, schikken, binden en verzorgen.
Het eerste semester florist (basis) gee een stevige, sterk praktijkgerichte basis. Naast een uitgebreide plantenkennis, doe je kennis op over de verschillende
bloembind- en -schiktechnieken, gekoppeld aan vorm- en kleurenleer en kunstgeschiedenis. In het tweede semester florist (ondernemersmodule) verfijn je je
bloemschiktechnieken en is er veel aandacht voor thematisch bloemwerk. Er wordt ook aandacht besteed aan de zakelijke kant van het florist-zijn.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Iedereen die het beroep van florist uitoefent als zelfstandige of werknemer. Ook wie het vak wil aanleren om er later zijn beroep van te maken.

Voorkennis
Er is geen voorkennis vereist.

Bijkomende info
Deze opleiding omvat één lesdag per week, telkens op maandag van 8u30 tot 16u00 in onze campus te Roeselare. Tijdens schoolvakanties is er geen les.

PROGRAMMA
Plantenkennis
naam en synomiem, soort, geslacht en familie
bloeiwijze en -periode
gebruik, verzorging en voeding
ziektes en schadebeelden
vermeerderin.
Vorm en kleur
schetsen van bloemstukken
hoofdkleuren en kleurharmonie
kleurcontrast en -combinatie
Kunstgeschiedenis
stijlleer
asymmetrie
compositie
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
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PRAKTISCH
1 jaar vanaf maandag 28/09/2020 - Roeselare

Lesdata voor Roeselare vanaf maandag 28/09/2020

Locatie

Contact

Datum

Syntra West Roeselare

T: 078/353 653

Oostnieuwkerksesteenweg 111

Sofie@syntrawest.be

Startuur

Einduur

8800 Roeselare
Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

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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