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Hoe ziet je beroep eruit?
De beginnend medewerker bloem, groen en styling werkt kwaliteitsbewust en nauwkeurig. Hij toont zich
creatief bij het maken van arrangementen en heeft oog voor trends. Hij heeft interesse in ontwikkelingen in
het vakgebied. Hij heeft commercieel inzicht en is kostenbewust.
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Opleidingsplan
Beroepsspecifieke onderdelen (basis- en profieldeel)
Kerntaken en Werkprocessen
B1-K1 Maken en verkopen
van groene arrangementen

B1-K1-W1 Maakt bloemwerk, groene decoraties en/of
presentaties
B1-K1-W2 Verzorgt groene producten en natuurlijke materialen
B1-K1-W3 Verzorgt de winkel-/productpresentatie
B1-K1-W4 Informeert en adviseert

P1-K1 Uitvoeren
werkzaamheden rondom
de verkoop

P1-K1-W1 Ontvangt en verwerkt producten
P1-K1-W2 Handelt de verkoop af

Generieke onderdelen
Nederlandse taal

Referentieniveau: 2F
•
Lezen
•
Luisteren
•
Spreken
•
Gesprekken voeren
•
Schrijfvaardigheid

Rekenen

Referentieniveau: 2A/2F/2ER
•
Getallen
•
Verhoudingen
•
Meten en meetkunde
•
Verbanden

Loopbaan en burgerschap
Keuzedelen
Voor deze opleiding geldt een keuzedeelverplichting van 480 SBU. Vanaf het 2e leerjaar worden keuzedelen
aangeboden waaruit de student kan kiezen. Hieronder wordt het huidige aanbod getoond, waarbij
Zone.college zich het recht voorbehoudt om hierin wijzigingen aan te brengen.
SBU
K0003

Arbo, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 2

240

K0022

Digitale vaardigheden basis

240

k0959

Duits in het beroepsonderwijs A1/A2

240

K0029

Duurzaamheid in beroep B

240

K0984

Engels A1/A2 in het beroepsonderwijs

240

K0802

Engels A2/B1

240

K0224

Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 2

240

K0211

Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2)

240

K0342

Trends en bloemwerk

240

K0516

Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 2)

240
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Studiebelasting
Per leerjaar is de totale studiebelasting 1600 studiebelastingsuren (SBU). Dit is inclusief de
onbegeleide leeractiviteiten in projecten of als huiswerk.
Hieronder wordt een indicatie gegeven van de verdeling van de uren begeleide onderwijstijd en
beroepspraktijkvorming (BPV) die minimaal worden ingepland per leerjaar (*)

Begeleide onderwijstijd (theorie, coaching, praktijk, e.d.)

Beroepspraktijkvorming

(*)

Leerjaar

BOL

BBL

1

578

210

2

473

210

1

473

683

2

578

683

Voorafgaand aan ieder leerjaar wordt een jaarrooster gepubliceerd. Hierin wordt weergegeven
welke onderwijsactiviteiten in welke perioden van het jaar en op welke dagen van de week gepland
staan.
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