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1. Algemene informatie
D1: Praktisch vakmanschap voor bloem, groen & styling
Studielast
240
Beroepsvereisten
Nee
Certificaten
Nee

Gekoppeld aan kwalificatie(s)
Zie bijlage op www.s-bb.nl/kwalificatiedossiers
Toelichting

Relevantie van het keuzedeel
Met dit keuzedeel verdiept de beginnend beroepsbeoefenaar zich meer in het vakmanschap van de bloemist. Hij is daardoor beter
en breder inzetbaar voor het uitvoeren van zijn (toekomstige) beroep. Hij verdiept zijn vakmanschap en creativiteit bij het maken
van diverse typen bloemwerk. De ervaring die hij hiermee opdoet, maakt de beginnend beroepsbeoefenaar aantrekkelijker voor de
arbeidsmarkt. Hij zet die ervaring in om, snel en zorgvuldig, aantrekkelijk bloemwerk te maken dat ook in commercieel opzicht
bijdraagt aan de onderneming waar hij werkt.
Beschrijving van het keuzedeel
Dit keuzedeel is gericht op verdieping van de praktische vaardigheden en creativiteit voor de medewerker bloem, groen en styling.
Hij ontwikkelt en verfijnt verschillende technieken. Hij zet in op alle vormen van bloemwerk of het nu gaat om een presentatie in
de winkel of bloemwerk voor een speciale gelegenheid. Daarbij verdiept hij de kennis die hem hierbij op het creatieve vlak kan
ondersteunen bijvoorbeeld kleur, vorm en stijl.
Branchevereisten
Nee
Aard van keuzedeel
Verdiepend
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2. Uitwerking
D1-K1: Verdiepen vaktechnieken en creativiteit
Complexiteit
De beginnend beroepsbeoefenaar werkt in een herkenbare, wisselende werkomgeving. Hij zet kennis van materialen en middelen
in bij het werk. Hij past standaardtechnieken toe die hij ook wel combineert met een eigen creatieve keuze (combinatie van
technieken), afhankelijk van de opdracht van de klant. Het levende materiaal dat hij gebruikt is kostbaar, kwetsbaar en beperkt
houdbaar. Met deze gegevens moet de beroepsbeoefenaar kunnen omgaan, ook als hij onder tijdsdruk moet presteren.
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
De beginnend beroepsbeoefenaar werkt samen met collega's en/of leidinggevende. Hij is verantwoordelijkheid voor de resultaten
van zijn eigen werk en deels voor de gezamenlijke commerciële resultaten.
Vakkennis en vaardigheden
De beginnend beroepsbeoefenaar:
§

heeft kennis van stijlen voor bloemwerk

§

heeft kennis van bindtechnieken voor bloemwerk

§

heeft kennis van bindmaterialen

§

heeft kennis van typen bloemwerk

§

heeft kennis van de producten (levende en andere) die gebruikt worden voor bloemwerk

§

kan vrije vormgeving toepassen in bloemwerk

§

kan verschillende stijlen toepassen voor bloemwerk en winkelpresentaties

§

kan speciale gelegenheden, zoals Moederdag, Valentijnsdag, vertalen in bloemwerk

§

kan een klantwens vertalen in bloemwerk

§
§

kan stijl en kleur vormgeven in bloemwerk

§

kan ondergronden toepassen voor bloemwerk

kan bindmaterialen en -technieken toepassen in bloemwerk
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