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Hoe ziet je beroep eruit?
De beginnend vakexpert bloem, groen en styling heeft een adviserende houding. Hij werkt kwaliteitsbewust,
nauwkeurig en creatief en volgens de laatste inzichten in vormgeving en trends. Hij heeft specialistische
product- en vakkennis en beheerst een breed scala aan vakvaardigheden. Hij staat open voor nieuwe
ontwikkelingen in zijn vakgebied.
Hij gebruikt de natuur als uitgangspunt en totaalconcept voor de invulling van de in- en outdoorwensen van
de klant. Hij werkt conform de wensen van de opdrachtgever/klant en binnen het beschikbare budget. Hij
heeft commercieel inzicht en is gericht op het behalen van resultaat met betrekking tot de doelstellingen van
het bedrijf. Ook maakt hij een juiste afweging ten aanzien van prijs-kwaliteitsverhouding in relatie tot tijd,
kosten en bedrijfsformule.
Hij combineert zijn ambachtelijke professionaliteit met commercieel handelen. Hij creëert nieuwe
invalshoeken en inzichten. Hij anticipeert op ontwikkelingen en wisselende omstandigheden en op basis
daarvan maakt hij keuzes om de diverse aspecten van de bedrijfsvoering op elkaar af te stemmen en te
integreren.

Onderwijs- en examenregeling

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

P4-K1 Ontwikkelen innovatief
vakmanschap

P4-K1-W1 Ontwikkelt eigen innovatieve stijl
P4-K1-W2 Ontwikkelt innovatieve arrangementen
P4-K1-W3 Verzorgt bedrijfspresentaties, vakdemonstraties en/of
workshops

P4-K2 Uitvoeren
werkzaamheden rondom
de organisatie en afwikkeling
van een opdracht/project

P4-K2-W1 Bepaalt mede assortiment/inkoopbeleid
P4-K2-W2 Koopt in en beheert voorraad op basis van
opdrachten/projecten
P4-K2-W3 Handelt de afronding van de opdracht / het project af
P4-K2-W4 Draagt zorg voor de marketing/productpresentatie
P4-K2-W5 Bepaalt de commerciële prijs

P4-K3 Leiden van
afdeling/project

P4-K3-W1 Verwerft opdrachten/klanten
P4-K3-W2 Bepaalt personeelsbehoefte en organiseert
werkoverleg
P4-K3-W3 Regelt de financiële voortgang
P4-K3-W4 Organiseert het kwaliteitsbeleid
P4-K3-W5 Stelt project/afdelingsplan op

Generieke onderdelen
Nederlandse taal

Referentieniveau: 3F
•
Lezen
•
Luisteren
•
Spreken
•
Gesprekken voeren
•
Schrijfvaardigheid

Rekenen

Referentieniveau: 3F/3ER
•
Getallen
•
Verhoudingen
•
Meten en meetkunde
•
Verbanden

Engels

ERK niveau: B1
•
Lezen
•
Luisteren
ERK niveau: A2
•
Spreken
•
Gesprekken voeren
•
Schrijfvaardigheid

Loopbaan en burgerschap
Onderwijs- en examenregeling

Keuzedelen
Voor deze opleiding geldt een keuzedeelverplichting van 720 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
K0263

Arbo, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4

240

K0023

Digitale vaardigheden gevorderd

240

K0959

Duits in het beroepsonderwijs A1/A2

240

K0960

Duits in het beroepsonderwijs A2/B1 (niveau 3 en 4)

240

K0031

Duurzaamheid in het beroep D

240

K0803

Engels B1/B2

240

K0226

Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4

240

K0165

Ondernemerschap mbo

480

K0999

Spaans A1/A2

240

K0343

240

K0517

Trends, conceptueel bloemwerk en marktinnovaties
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en
4)

K0841

Voorbereiding havo biologie

480

K0848
K0125

Voorbereiding havo Wiskunde A
Voorbereiding HBO

480
240

K0974

Voorbereiding pabo

480

K0313

Werken op de internationale arbeidsmarkt

240

240

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

735

210

2

578

210

3

577

210

1

315

683

2

472

683

3

473

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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