Florist
Je houdt van bloemen en wenst er creatieve composities mee te maken? Dan kom je met
deze professionele ondernemende opleiding ongetwijfeld aan je trekken. Door de
aangeleerde theoretische kennis en technieken verbaas je jezelf én anderen met het
geboekte resultaat.

Info
Gent
Beginner
Prijs vanaf 420,00 (incl. BTW)

Avondopleiding

Waar en wanneer?
Locatie

Tijdstip les

Startdatum

Prijs

Gent

avond

12/09/2022

€420,00

Programma

FLORIST EERSTE JAAR
(6 modules):

Module 1 : Kennismaken met het beroep van Florist (28 lesuren)
Module 2 : Bloemen- en plantenkennis (20 lesuren)
Module 3 : Boeketten (20 lesuren)
Module 4 : Bloemwerk naar één centraal punt (28 lesuren)
Module 5 : Kransen (20 lesuren)
Module 6 : Proeven van andere technieken en vormen (20 lesuren)

FLORIST TWEEDE JAAR (6 modules)

Module 1 : Plantenkennis en plantenverzorging (20 lesuren)
Module 2 : Boeketten voor gevorderden (24 lesuren)
Module 3 : Bruidswerk (28 lesuren)
Module 4 : Rouwwerk (20 lesuren)
Module 5 : Kransen voor gevorderden (20 lesuren)
Module 6 : Andere technieken en vormen (32 lesuren)

– EINDPROEF Praktijk florist
Wie slaagt in alle modules en de eindproef ontvangt een getuigschrift.

START ME UP:
Wie naast het getuigschrift een diploma wenst te behalen, dient onderstaande specifieke ondernemersmodules te volgen.

MODULES:
– Intake Succesvol ondernemerschap (1 uur)
– Starten als florist (36 uur)
– Pre-starters: 4 learning-snacks (9 uur)
– Starterscoaching (3 uur)
– Opstellen van een financieel plan (12 uur) of
– Opstellen van een marketingplan (8 uur)
– Ondernemerspitch Florist

Materiaal en extra kosten
Het inschrijvingsgeld omvat een aantal zaken die klassikaal in de loop van het jaar worden gebruikt. Daarnaast dien je zelf in te staan voor het
meebrengen van benodigdheden als aardappelmesje, snoeischaar, draadtang, schaar, gereedschapskoffer, steekschuim, ijzerdraad, bloemendraad en tape, bindmateriaal e.a.
Wekelijks moet je ook voor de aanschaf van de bloemen zorgen. Waar mogelijk, en afhankelijk van het seizoen, werk je best met bloemen uit de tuin.
UIteraard verneem je van je docent vooraf hoeveel bloemen je nodig hebt.
Onze organisatie streeft naar een duurzame en milieuvriendelijke manier van werken. Om die reden bieden wij al onze cursussen en lesmateriaal
(instructievideo’s, oefeningen, …) digitaal aan op ons leerplatform. Wil je toch graag jouw cursussen afdrukken? Dan sta je zelf in voor het drukken en de
bijhorende kost.

Examens, getuigschrift / diploma en vrijstellingen
Wie slaagt voor de examens en de eindproef, ontvangt een getuigschrift. Als je daarnaast ook voor de cursus ondernemerschap slaagt, behaal je een
diploma in plaats van een getuigschrift. Getuigschriften en diploma's zijn officieel erkend door het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen.

