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1. Algemene informatie
D1: Trends en bloemwerk
Studielast
240
Beroepsvereisten
Nee
Certificaten
Nee

Gekoppeld aan kwalificatie(s)
Zie bijlage op www.s-bb.nl/kwalificatiedossiers
Toelichting
De leerling gaat in dit keuzedeel aan de slag met oriënteren op en onderzoeken van trends (interieurtrends en modetrends) en
vertaalt deze naar bloemwerk. Hij ontwerpt en maakt bloemwerk waarin het toepassen van kleuren en vormgeving in samenhang
met genoemde actuele trends centraal staat. Daarbij maakt hij een bijpassende presentatie-/verpakkingsvorm, die aansluit bij de
huisstijl van het bedrijf.
Relevantie van het keuzedeel
In dit keuzedeel leggen we de nadruk op het vertalen van trends in bloemwerk. Daarbij is het op een vernieuwende manier
verpakken en presenteren een belangrijk onderdeel. De beginnend beroepsbeoefenaar zal in zijn toekomstige functie continue in
samenwerking met zijn leidinggevende in moeten spelen op trends en andere ontwikkelingen en via aantrekkelijke
presentatie/verpakking de klant moeten inspireren tot kopen. Het geheel passend binnen de huisstijl van het bedrijf. Door
bloemwerk en presentaties te kunnen maken die afgestemd zijn op interieur- en modetrends, iets dat steeds meer wordt
gevraagd en waar waarde aan wordt gehecht, vergroot de beginnend beroepsbeoefenaar zijn inzetbaarheid binnen de
bloemendetailhandel en aanverwante winkels/detailhandel.
Beschrijving van het keuzedeel
De student gaat in dit keuzedeel aan de slag met het oriënteren op en vertalen van trends (interieurtrends en modetrends) naar
bloemwerk. Hij ontwerpt en maakt bloemwerk waarin het toepassen van kleuren en vormgeving in samenhang met genoemde
actuele trends centraal staat. Daarbij ontwikkelt hij een bijpassende presentatie-/verpakkingsvorm, die aansluit bij de huisstijl
van het bedrijf.
Branchevereisten
Nee
Aard van keuzedeel
Verdiepend
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2. Uitwerking
D1-K1: Toepassen van trends in bloemwerk, presentatie en verpakking
Complexiteit
De beginnend beroepsbeoefenaar toont zich creatief bij het maken van bloemwerk en heeft oog voor trends. Hij heeft interesse in
ontwikkelingen in het vakgebied. Hij beschikt over actuele kennis van het vakgebied en beheerst praktische vaardigheden om
taken uit te voeren door toepassing van specifieke presentatie-, verpakkings- en bindtechnieken en materialen.
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
De beginnend beroepsbeoefenaar voert zijn werkzaamheden onder begeleiding uit. Hij is verantwoordelijk voor de resultaten van
zijn eigen taken.
Vakkennis en vaardigheden
De beginnend beroepsbeoefenaar:
§

heeft kennis van actuele trends in mode en interieur

§

heeft kennis van presentatietechnieken en mogelijkheden

§

heeft kennis van verpakkingstechnieken en mogelijkheden

§

kan trends toepassen in bloemwerk, presenteren en verpakken

D1-K1-W1: Vertaalt trends in bloemwerk
Omschrijving
De beginnend beroepsbeoefenaar oriënteert zich voor het maken van specifiek bloemwerk in trends in mode en woninginrichting.
Hij zoekt digitaal of in vakbladen wat de trends zijn en bedenkt welke bloemen hierbij passen. Hij bepaalt de
toepassingsmogelijkheden van deze trends in bloemwerk en welke bloemen en (bind-)technieken hiervoor nodig en passend zijn.
Hij kiest een trend en ontwerpt/maakt het bloemwerk.

Resultaat
Bloemwerk wat is afgestemd op (actuele) trends.

Gedrag
De beginnende beroepsbeoefenaar:
- kiest een actuele trend/combi van trends;
- ontwerpt/maakt bij de trend passend bloemwerk.
De onderliggende competenties zijn: Vakdeskundigheid toepassen, Creëren en innoveren

D1-K1-W2: Vertaalt trends in productpresentaties en verpakkingen
Omschrijving
De beginnend beroepsbeoefenaar maakt productpresentaties en verpakkingen die passen bij de nieuwste trends. Hij kiest
materialen, kleuren, vormen en een presentatieopstelling die passend zijn voor de trend en het product aantrekkelijk(er)
uitstallen. Hij verpakt het product met materialen en op een manier die passen bij de trend.

Resultaat
Productpresentaties en verpakkingen afgestemd op (actuele) trends.

Gedrag
De beginnend beroepsberoepsbeoefenaar:
- verpakt zorgvuldig in de gewenste trends;
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D1-K1-W2: Vertaalt trends in productpresentaties en verpakkingen
- verzorgt winkelpresentatie in gewenste trends;
- kiest de juiste materialen.
De onderliggende competenties zijn: Vakdeskundigheid toepassen, Materialen en middelen inzetten
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