
Algemene presentaties
Groen
Bloem

Styling & Design



Groen



Aeres MBO Velp - groen en creatief

• Niveau 1 Entreeopleiding groen/plant (bol/ bbl)

• Niveau 2 Medewerker buitenruimte (bol/ bbl)

• Niveau 3 Vakbekwaam hovenier (bol/ bbl)

• Niveau 4 Opzichter/ 

uitvoerder groene ruimte (bol/ bbl)



Inhoud van de opleiding

• Praktijklessen

• Theorielessen

• Algemene vakken

• Keuzedelen

• Projectdagen

• BPV (stage)









Theorielessen













Wil je meer weten?

Neem een kijkje op www.opendagvelp.nl en 
bekijk de brochure. Heb je op een later 
moment nog vragen dan kan je deze stellen 
door ons te mailen of bellen.

Bekijk tevens de andere webinars over de 
verschillende opleidingen of bekijk de VR-
tour door ons gebouw heen en proef de 
sfeer.

-www.opendagvelp.nl-



Bedankt voor jullie 
aandacht!

hoveniersaeresvelp



Bloem



Opleidingen Bloem

• niveau 2 – medewerker - BOL/BBL

• niveau 3 – vakbekwaam medewerker - BOL/BBL

• niveau 4 – bedrijfsleider/ondernemer – BOL

• niveau 4 – vakexpert – BBL



Inhoud van de opleiding

• Praktijklessen

• Theorielessen

• Algemene vakken

• Keuzedelen

• Projectdagen

• BPV (stage)



Praktijklessen







Theorielessen



Projectdagen - BOL

• Excursies

• Wedstrijden bezoeken

• Naar de veiling/groothandel #kijkjeachterdeschermen

• Aankledingen

• Beurzen bezoeken

• Workshops volgen

• Gastlessen



Aankleding kasteel ‘Zypendaal’ Leerjaar 1,2 en 3



Kerstproject - Samenwerking met leerjaar 1,2, 3 mbo + vmbo



Bedrijven bezoeken - ‘Vernieuwingen in de branche’ 
#groenewanden



Bloemwerk maken voor de opendagen



#Bloemenkransen #dromenvanger



Duurzaamheidsproject – samenwerking met studenten van  
Styling & Bloem ‘#leervanelkaar



#Gastlessen #nieuwetechnieken 



Na je opleiding

• Aan het werk in een bloemenwinkel of tuincentrum

• Opstarten van je eigen bloemenbedrijf

• Verder studeren aan het HBO (niveau 4)



Wil je meer weten?

Neem een kijkje op www.opendagvelp.nl en 
bekijk de brochure. Heb je op een later 
moment nog vragen dan kan je deze stellen 
door ons te mailen of bellen.

Bekijk tevens de andere webinars over de 
verschillende opleidingen of bekijk de VR-
tour door ons gebouw heen en proef de 
sfeer.

-www.opendagvelp.nl-



Bedankt voor jullie 
aandacht!

bloembindenaeresmbovelp



STYLING & 
DESIGN



Voor wie?

Voor iedereen met gevoel 

voor kleur, vorm, stijl en 

feeling met groene- en 

natuurlijke materialen.

kortom: CREATIEF!



De opleiding:
BOL – opleiding; Beroeps Opleidende Leerweg

• Styling & Design niveau 3  - 3 jaar; 
Vakbekwaam medewerker bloem, groen en styling

Opleidingscode: Crebo-code 25444

• Styling & Design niveau 4  - 3 jaar; 
Vakexpert bloem, groen en styling      

Opleidingscode: Crebo-code 25445



In de vier dagen op school bieden we aan:

• Praktijkvakken d.m.v. projecten

• Theorievakken verschilt per niveau

• Project dag; diverse projecten/gastlessen/opdrachten/excursies

• De beroepspraktijk wordt zoveel mogelijk toegepast.

De opleiding:



Etaleren



Etaleren
& decoreren



Interieur & styling



Interieur & styling



Projecten





BPV



Excursies: 

Leerjaar 1;  1 dag Nederland

Leerjaar 1;    2 dagen Antwerpen Leerjaar 3;   4 dagen Parijs



Eén dag in de week bieden we aan:

• BPV – stage bij een erkend leerbedrijf

• Gedurende het jaar enkele aaneengesloten dagen BPV –

stage

De opleiding: BPV - stage



Proeflessen:
Dinsdag 13 april



Vragen ?

stylingendesignaeresmbovelp

Bedankt voor jullie 
aandacht!


