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 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

FLORIST - VOLTIJDSE DAGOPLEIDING

€ 1249,93 incl. BTW

OP ÉÉN JAAR PROFESSIONEEL KLAARGESTOOMD OM ZELFSTANDIG JE ZAAK ALS FLORIST OP TE STARTEN? HET KAN
HIER!

OMSCHRIJVING

Introductie
Deze voltijdse dagopleiding richt zich specifiek naar cursisten die behalve de modules beroepskennis en vaardigheden als Florist, ook het traject Succesvol
Ondernemen volgen, én een verplichte stage van minstens 240 uur zullen vervolmaken. Je volgt twee dagen les op de campus (maandag en woensdag), en je loopt
daarnaast minstens 240 uur stage bij een Florist.
Het traject bij uitstek dus voor afgestudeerden uit het middelbaar onderwijs of hoger, die een carrière als Florist willen starten.

Omschrijving
Deze opleiding biedt je de gelegenheid om professioneel bloemen te leren kennen, schikken, binden, verzorgen (gecombineerd tijdens de lessen op de campus en op je
stageplaats), en bereidt je tegelijk intensief voor op de start van jouw eigen zaak.
We starten de opleiding met een oriëntatiemodule, waarbij de diverse aspecten van het beroep aan het licht komen.
Het eerste semester vormt een professionele en sterk praktijkgerichte basiscursus. Naast een uitgebreid pakket plantenkennis leer je de verscheidene bloembind- en schiktechnieken gekoppeld aan vorm- en kleurenleer en kunstgeschiedenis.
In het tweede semester worden jouw bloemschiktechnieken verfijnd en wordt er veel aandacht besteed aan thematisch bloemwerk zoals Pasen, Kerst, Moederdag,
geboorten, …
In dit deel van de opleiding wordt jouw eigen creativiteit een belangrijke factor in de ontwikkeling van jouw persoonlijke stijl als florist.
Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de zakelijke kant van het florist zijn: bedrijfsuitrusting, aan- en verkoop (ook online), marketing, …
Je krijgt les van een vernieuwd team gedreven professionele floristen. Zij zijn allen professioneel actief als florist. Sommigen van hen genieten nationale en zelfs
internationale erkenning. Zo leer je het beroep van Florist kennen vanuit verschillende invalshoeken en op hoog niveau.
Je volgt stage bij een gevestigd Florist.
Onze experts Succesvol Ondernemen stomen je verder klaar voor de opstart van je eigen zaak.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Deze voltijdse dagopleiding Florist richt zich specifiek tot jongeren vanaf 18 jaar, al dan niet met een technische vooropleiding in de floristiek of een tuinbouwrichting,
die ervoor kiezen om op één jaar tijd een van de mooiste en meest creatieve beroepen aan te leren, met de ambitie om een carrière als zelfstandig Florist te starten.

Voorkennis
Voor deze opleiding is geen voorkennis vereist. We begeleiden je vanaf nul op een intensieve manier.

Toelatingsvoorwaarden
Je hebt voldaan aan de leerplicht.
Je bent sterk gemotiveerd om als Florist aan de slag te gaan. Je bent bereid daarvoor een jaar lang de nodige inspanningen te leveren en ook het nodige eigen initiatief
voor in te zetten.

Methodologie
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Dit is een praktijkgerichte opleiding. De theoretische vakken zijn beperkt tot maximum 20% van de lessen, en worden zoveel mogelijk aansluitend getoetst aan de
praktijk.

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 -combinatie
Praktijkmodules
Boeketten
Bloemwerk naar één centraal punt
Kransen
Bruidswerk
Rouwwerk
Andere technieken en vormen
...

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

Werkplekleren

Succesvol ondernemen
intake succesvol ondernemen
basis marketing
basis financiën
regelgeving en opstartfaciliteiten
module Ondernemer Florist
starterscoaching
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PRAKTISCH
1 jaar vanaf maandag 12/09/2022 - Roeselare

Lesdata voor Roeselare vanaf maandag 12/09/2022

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.

Cursusmateriaal
De syllabi worden enkel digitaal ter beschikking gesteld op het digitaal platform. Heb je graag nog een print bij de hand? Dan bieden we je de mogelijkheid om deze te
bestellen tegen een minimale printkost via de printshop van Syntra. Na upload via de shop, ontvang je 6 werkdagen later al je syllabus op het door jou gekozen adres.
Voor de praktijklessen schaf je op eigen kosten basismateriaal aan. De kostprijs hiervoor bedraagt ongeveer € 200,00.

Prijsinfo
De inschrijfprijs is voor het volledige traject.
In het inschrijvingsgeld is de prijs van de bloemen voor de praktijklessen 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.

ANDERE MOGELIJKE LOCATIES:
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