Samen
jong talent
tot bloei
brengen!

Dé opleiding voor de bloemist van toekomst!
De Bloemistenacademie is een samenwerking tussen de deelnemende Agrarische Onderwijsinstellingen
(AOC’s) die bloemisten opleiden, de bloemistenbrancheorganisatie VBW en lokale bloemisten uit heel
Nederland. Samen werken we aan bloemistenonderwijs dat nog beter aansluit bij de bloemist van de toekomst.
Samen bereiden we jong talent optimaal voor op een bloeiende carrière in onze mooie sector. Samen bouwen
we dus ook aan jouw toekomst!
De inhoud van de opleiding in grote lijnen
De Bloemistenacademie kent vier belangrijke inhoudelijke pijlers. Je zou ze kunnen zien als het dna dat medewerkers
van de toekomst moeten hebben. Die vier pijlers zijn:

Innovatief
vakmanschap

We brengen studenten kennis
en vaardigheden bij waardoor
ze in staat zijn om hoogwaardige
producten af te leveren.

Klantgericht
en commercieel
handelen

We leren studenten hoe ze
optimaal met verschillende
soorten klanten omgaan en
effectief verkopen.

Ondernemerschap

We leren studenten om initiatief
en verantwoordelijkheid te nemen
voor hun eigen ontwikkeling en
te werken alsof het hun eigen
bedrijf is.

Passie

We brengen studenten passie bij
voor het vak, voor klanten en voor
jouw bedrijf bij en leren ze om de lat
steeds een stukje hoger te leggen.

Wat kan jij als bloemist doen om bij te dragen aan de ontwikkeling van studenten?
Zorg dat de student zich tijdens de stage optimaal kan ontwikkelen en daadwerkelijk leert wat hij/zij moet leren. Belangrijk
is dat studenten hun specifieke leeropdrachten die ze meekrijgen vanuit hun opleiding goed kunnen uitvoeren. Verder is
het belangrijk dat jij de vakmensen van de toekomst ook echt uitdaagt en de ruimte geeft in jouw bedrijf. Benieuwd hoe je
zo’n win-winsituatie creëert? Volg de workshop ‘Praktijkbegeleider’. Kijk op de achterzijde voor meer informatie.

Kijk op bloemistenacademie.nu voor meer informatie

Werkend
leren en
lerend
werken

Word leerbedrijf voor onze bloemistenstudenten!
Studenten volgen bij ons een opleiding Bloem, Groen & Styling. Ze worden daarmee opgeleid tot medewerker
(niveau 2), vakbekwaam medewerker (niveau 3), vakexpert (niveau 4) of ondernemer (niveau 4). Dat kan zowel
op school (BOL) als via een combinatie van werken en leren (BBL). Bekijk op de achterzijde de inhoud van de
opleiding in grote lijnen.
Goed praktijkleren is absoluut onmisbaar!

een dagdeel en zijn te volgen in verschillende regio’s.

Je wordt pas echt een vakman/vrouw in de praktijk.

Dat kan zowel ‘s middags als ‘s avonds. Deelname is

Daarom is praktijkleren, ook tijdens de opleiding, echt

kosteloos dankzij een subsidieregeling van VBW.

essentieel. De student krijgt via meerdere stagemomenten

Bovendien kom je als leerbedrijf voor een BBL-leerling via

de gelegenheid om kennis te maken met de praktijk.

VBW in aanmerking voor een subsidie van ca. € 2.700,-.

Om zo theorie en praktijk te combineren voor een

Houd er rekening mee dat van het leerbedrijf een redelijke

volwaardige vakopleiding.

vergoeding in natura wordt verwacht. Kijk op vbw.nu voor
meer informatie.

Workshop praktijkbegeleider:
Leer hoe je studenten zo goed mogelijk begeleidt

Vind een stagiair voor jouw bedrijf

Een goede stage is leerzaam voor de student, maar

Heb jij een leerplek voor een student van de Bloemisten-

ook nuttig voor jouw bedrijf. Begeleiding vraagt goede

academie? Dan vind je in een handomdraai de student die

kwaliteiten van jezelf als leerbedrijf en praktijkbegeleider.

bij jouw bedrijf past. Gewoon door jouw vacature te

Hoe je zo’n win-winsituatie creëert? Dat ontdek je tijdens

plaatsen in de vacaturebank op werkenbijdebloemist.nl.

de workshop Praktijkbegeleider van de Bloemisten-

Wij brengen deze vacatures onder de aandacht van

academie. De modules zijn helemaal afgestemd op waar jij onze studenten. Het plaatsen van een vacature is gratis
als praktijkbegeleider mee te maken hebt. Ze duren ieder

voor VBW-leden.

Jouw geselecteerde partnerschool:

Kijk op bloemistenacademie.nu voor meer informatie of
neem direct contact met ons op

