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Keuzevak: K/GR/4. BLOEMWERK 
Niveau: GEMENGDE LEERWEG (GL)

Kwalificatiedossier: BLOEM, GROEN EN STYLING
Kwalificatie: P3 BEDRIJFSLEIDER/ONDERNEMER BLOEM, GROEN EN STYLING (N4)
Crebonummer: 25442

TAKEN EN DEELTAKEN BASISDEEL PROFIELDEEL

TAAK
K/GR/4.1 Bloemwerk maken

DEELTAKEN
1. Levend materiaal verzorgen bij binnenkomst.
2. Een handgebonden boeket korenschoof maken.
3. Een draadgebonden bloemwerk maken.
4. De meest voorkomende snijbloemen herkennen en benoemen.

KERNTAAK
B1-K1 Maken en verkopen van groene arrangementen.

KENNIS
• Brede kennis van (basis)principes van groene styling.
• Specialistische kennis van materialen, technieken en gereed-

schappen en hun toepassing.
• Brede kennis van producten en assortiment.
• Brede kennis van de verzorgingsbehoefte van producten.
• Brede kennis van verzorgingsproducten.

VAARDIGHEDEN
• Kan verschillende bloemwerkstijlen toepassen.
• Kan kleuren-, vormen- en compositieleer toepassen.
• Kan gereedschappen gebruiken voor het maken van arrange-

menten

TAAK
K/GR/4.2 Winkelproducten inpakken

DEELTAKEN
1. Verschillende winkelproducten op diverse wijzen inpakken en het 

juiste verpakkingsmateriaal kiezen.
2. Op basis van instructies een kaartje schrijven en toevoegen.

KERNTAAK
P3-K1 Uitvoeren werkzaamheden rondom in- en verkoop.

VAARDIGHEDEN
• Kan producten klaar maken voor verkoop (inpakken, etc.)
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TAKEN EN DEELTAKEN BASISDEEL PROFIELDEEL

TAAK
K/GR/4.3 Symboliek gebruiken in een bloemarrangement

DEELTAAK
1. Een bloemarrangement maken en symboliek gebruiken.

KERNTAAK
B1-K1 Maken en verkopen van groene arrangementen.

KENNIS
• Brede kennis van (basis)principes van groene styling.
• Brede kennis van producten en assortiment.
• Brede kennis van stijlperiodes.
• Specialistische kennis van materialen, technieken en gereed-

schappen en hun toepassing.

VAARDIGHEDEN
• Kan verschillende bloemwerkstijlen toepassen.
• Kan kleuren-, vormen- en compositieleer toepassen.
• Kan gereedschappen gebruiken voor het maken van arrange-

menten

TAAK
K/GR/4.4 In opdracht een bloemstuk maken

DEELTAKEN
1. Een klantgesprek voeren over een opdracht voor een bloemstuk.
2. Prijsberekeningen maken.
3. Aan de hand van de opdracht een bloemstuk maken.
4. Het resultaat aan de klant tonen.
5. Controleren of de opdracht naar wens is uitgevoerd.
6. Het bloemstuk inpakken.
7. De werkplek schoonmaken.

KERNTAAK
B1-K1 Maken en verkopen van groene arrangementen.

VAARDIGHEDEN
• Kan klanten te woord staan.
• Kan verkoopgesprekstechnieken toepassen.
• Kan de commerciële prijs berekenen.

KERNTAAK
P3-K1 Uitvoeren werkzaamheden rondom in- en verkoop.

KENNIS
• Kennis van prijsstelling van producten.

VAARDIGHEDEN
• Kan btw-tarieven toepassen.
• Inzicht in prijs-kwaliteitverhouding.
• Kan een opslagpercentage bepalen.
• Kan producten verkoopklaar maken (inpakken, etc.)
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