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Werken met bloemen SVA2PRO Emmen
Deze cursuswijzer is 
gemaakt om informatie te 
geven, aan ouders en 
leerlingen, over de 
verschillende branche-
gerichte cursussen die op 
onze school worden aan-
geboden. 

In deze cursuswijzer lees je 
informatie over:
• De cursus
• Competenties
• Vakkenpakket
• Wat wordt er van je 

gevraagd

Cursuswijzer
Deze cursus duurt minstens een half jaar. SVA 2 Werken met bloemen 
is voor leerlingen die talent hebben voor bloemschikken. Tijdens de 
cursus loop je stage in een bedrijf waar je later zou kunnen gaan 
werken. Als de stage goed is afgerond is er een examen. Als je daarvoor 
slaagt krijg je het certificaat: “Werken met bloemen in de 
beroepspraktijk”.
Verplichte aanwezigheid van 80% bij zowel stage als lessen.

Aan deze cursus zijn mogelijk (examen)kosten verbonden die bij de 
ouders/verzorgers in rekening worden gebracht. De vakdocent kan 
u hierover informeren. 



Welke vaardigheden leer je
• Schoonmaken van materiaal en gereedschap.
• Omgaan met het juiste materiaal en de juiste gereedschappen.
• Veilig omgaan met een mes.
• Afknippen,aansnijden en ombossen.
• Onderhoud planten, verpotten van planten.
• Biedermeier bloemstuk en korenschoofboeket maken.
• Inpakken van bloemen en planten met papier of als cadeau.

Competenties
Competenties zijn vaardigheden die je nodig hebt voor je beroep.
We verdelen ze in vakspecifieke competenties zijn vaardigheden die je 
nodig hebt voor de werkzaamheden binnen een beroep.
Sociale competenties gaan over de omgang met anderen en gelden voor 
alle activiteiten op school.

Vakspecifieke competenties bij deze cursus
• Instructies opvolgen over verwerking en opslag van goederen.
• Opslaan van producten.
• Het schikken van boeketten.
• Het maken van bloemwerk.

Vakkenpakket

Deze cursus kun je naast een andere cursus doen of samen met 
praktijkvakken als: detail, schoonmaak, uiterlijke verzorging, balietraining 
of kassatraining.

Wat moet je verder elke week doen?
Naast de praktijk krijg je theorielessen. Vakken o.a. rekenen, Nederlands 
en burgerschap. Verder krijg je een uur gymnastiek.

Belangrijk bij deze cursus

• Je kunt snel en precies werken.
• Je kunt goed samenwerken en je vindt het leuk om collega’s te 

helpen.
• Je houdt je aan de veiligheidsvoorschriften tijdens het werken met 

interne transportmiddelen.
• Je bent gemotiveerd om nieuwe dingen te leren.


