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Gek op bloemen?
Welkom bij
Floral Academy!
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FLORAL ACADEMY
OPLEIDINGSINSTITUUT VOOR DE BLOEMISTERIJ

ADFA
ARDFA

Floral Academy biedt volwassenenonderwijs in deeltijd. We
hebben een breed scala aan trainingen en vakopleidingen
voor iedereen die gek is op bloemen. Van prille beginners
tot de doorgewinterde bloemist, Floral Academy heeft voor
iedereen passend aanbod in de vorm van een vakopleiding,
korte training of workshop.

DFA

Wil je van bloemstyling je beroep maken, of wil je het
ambacht van de bloemsierkunst in de vingers krijgen uit
liefhebberij? Dan ben je bij Floral Academy op de juiste
plek. Wat je vooropleiding of achtergrond ook is: bij
Floral Academy is iedereen gek op bloemen. Dat bindt!!

DFA - DE BASIS VAN HET AMBACHT
De DFA (Dutch Flower Arranger) is de basisvakopleiding.
In deeltijd leer je alles wat je nodig hebt om de dagelijkse
werkzaamheden in een bloemenzaak te kunnen verrichten.
ADFA - VERBREDING EN VERDIEPING VAN DE BASIS
De ADFA (Advanced Dutch Flower Arranger) is het vervolg
op de vakopleiding. De basis wordt breder maar we gaan
ook de diepte in. Als je MBO 3-4 hebt, kun je ook toegelaten
worden.
ARDFA - OP WEG NAAR HET HOOGSTE NIVEAU
Op naar het hoogste niveau: ARDFA (Allround Dutch Flower
Arranger). Je beheerst alle technieken over de volle breedte
van het ambacht. Werken op snijvlak van ambacht en kunst.

TRAINING

VAKTRAINING - VOOR ERVAREN BLOEMSTYLISTEN
Ook een bloemist is nooit uitgeleerd! Workshops voor ervaren bloemstylisten die bij willen blijven of vergeten technieken willen opfrissen.

Kijk voor het actuele aanbod en startdata op www.floralacademy.nl
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FLORAL ACADEMY
VAKOPLEIDINGEN VOOR VOLWASSENEN IN DEELTIJD
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In 2013 startte Elso Post zijn bloemenvakschool onder Bijscholing
de naam Floral Academy. De lessen worden gegeven in “Goed vakonderwijs is van levensbelang voor de sector, die
box 4 van bloemenveiling Plantion in Ede. Studenten van toch al onder druk staat. Daarom mag dat niet verloren
Groningen tot Limburg weten Floral Academy te vinden gaan. Daarnaast zie ik ook dat bijscholing voor bloemisten
om een vakopleiding te volgen.
ook geen gemeengoed is, terwijl ons vak en de retail zo
aan trends en hypes onderhevig is. Daarom bieden we ook
Volwassenenonderwijs
vaktraining aan ervaren bloemisten.”
“Met Floral Academy heb ik het volwassenenonderwijs
voor bloemstylisten nieuw leven willen inblazen. Ik zag dat Docentteam
de vakopleidingen voor volwassenen bijna nergens meer De docenten van Floral Academy hebben jarenlange ervagegeven werden. Dat gat ben ik ingesprongen.”
ring, werken - of hebben gewerkt - op internationaal en
nationaal niveau en het belangrijkste: ze zijn nog steeds
Vakopleidingen
gek op hun vak. Naast Elso Post zien we Birgit Davids en
Floral Academy is in een korte tijd uitgegroeid tot een oplei- Ben Clevers als docenten. Zij delen hun passie, ervaring en
dingsinstituut voor vakopleidingen voor bloemschikken- en kennis met plezier met de studenten.
binden. Van de basis tot het hoogste niveau. “Hier ligt mijn
Elso P
Be n C
Birgit
passie. Ik ben een bloemist in hart en nieren en een onderDa
os
lev
t
vi
e
wijsman. Ik kijk naar de markt en de ontwikkelingen en daar
stem ik het onderwijsprogramma op af.”
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STUDENT AAN HET WOORD:
VAN ONDERWIJS NAAR FREELANCE BLOEMSTYLIST
Stond ze een paar jaren geleden nog
voor een klas vol met kinderen, nu kun je
Dafne Kaiser vinden op bloemencorso’s
en internationale beurzen. Als freelance
bloemstylist.

Je baan in het onderwijs opzeggen en een
eigen bedrijf als bloemstylist beginnen.
Zo’n grote stap maak je niet van de een op
andere dag. “Ik werkte in het basisonderwijs,
kreeg gedoe op het werk en raakte over-

Energie
Dat gaf tijd en gelegenheid om na te denken. “Toen ik van mijn schoonmoeder een
mandala kleurboek kreeg, werd ik daar zo
blij van! Ik vroeg me af waar mijn creativiteit
was gebleven. Als kind was ik altijd buiten
en aan het knutselen. Ik wilde kapster worden of bloemist. Maar waar en wanneer die
ambitie kwijt is geraakt, dat weet ik niet
meer. In de tijd dat ik ziek thuis zat, volgde ik een aantal workshops bij een lokale
bloemist. Ook daar kreeg ik weer energie
van. Ik besloot om op zoek te gaan naar
een opleiding om erachter te komen wat ik
moet bloemen kon gaan doen.”

“Mooie dingen maken
met veel bloemen. Je kunt
me niet blijer maken.”

Vakopleiding
“Ik ben bij Floral Academy terecht gekomen
omdat ik op zoek was naar een echte vakopleiding. Gewoon maar een beetje fröbelen,
dat is niets voor mij. Al snel wist ik ook dat
ik de ADFA wilde doen. En als ik dan toch
bezig ben, dan wil ik de ARDFA ook nog
doen. Ik ben best wel een strebertje hoor!”
Foto © Varend Corso
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spannen. Men dacht dat ik met een weekje
ziek thuis en een week vakantie er wel weer
bovenop was. Maar ik heb uiteindelijk een
half jaar met een burn-out thuisgezeten.”

Outplacement
“Na de burn-out ging ik weer aan het werk.
Op een andere locatie, dichter bij huis, dus
minder reistijd. Maar ook daar belandde ik
weer in ‘gedoe’. Niet met de kinderen, dat
heb ik tot de laatste dag leuk gevonden,
maar in de organisatie. De spanning liep
op en uiteindelijk ben ik met een outplacementtraject vertrokken.”
Twee trajecten
Het outplacementtraject biedt haar de kans
om zich te ontwikkelen als ondernemer en
als vakvrouw in de bloemen. Twee trajecten
waarin ze zo goed als vanaf nul mee moet
beginnen. Een pittige uitdaging. Voor de
eerste stappen richting ondernemerschap
krijgt ze begeleiding van MKB Support.
Voor haar ontwikkeling als vakvrouw start ze
met de vakopleidingen bij Floral Academy.
Met de DFA was ze al begonnen, inmiddels
staat ze voor het examen van de ADFA.
Plezier in leren
“Vroeger leerde ik niet zo makkelijk, maar nu
heb ik plezier in het leren. Misschien omdat
ik deze keuze met mijn hart heb gemaakt.
Wat ik nu doe vind ik echt leuk. Het is ook
voor een groot deel aan Elso te danken. Hij

biedt de lesstof met passie en enthousiasme aan. Hij laat zien hoe het ook kan, met
voorbeelden. De structuur van de opleiding
spreekt me erg aan. Een dagdeel in de week
naar school. Eerst theorie, daarna doen in
de praktijklessen.”
Stage
Om het ambacht goed in de vingers te krijgen,
ging Dafne op zoek naar een stage-adres
in een bloemenwinkel. “Dat kan ik iedereen van harte aanbevelen. Dat is je kans
om praktijkervaring op te doen.” Het was
geen betaalde stage, maar Dafne regelde
een leuke deal. “Ik werk voor de bloemen
die ik nodig heb voor de opleiding. Dus ik
kreeg een dag om veel te leren en materiaal
mee voor de volgende dag dat ik naar de
opleiding ging.”
Groot werk
Dafne wordt als freelancer ingehuurd om
mee te werken aan exposities, corso’s en
beurzen en ze heeft daarnaast een particuliere klantenkring die haar rechtstreeks
benadert voor uiteenlopend bloemwerk.
De liefde voor het maken van groot werk is
geboren tijdens een dagje meelopen. “Elso
wist dat ik daar belangstelling voor had

Werk van Dafne zien?
Check haar Insta: @dafnekaiserbloemstylist

en bracht me in contact met een bloem
arrangeur. Toen wist ik het direct: dit wil
ik, dit past bij mij! Dat is ook zo fijn van de
opleiding. Elso en Ben hebben een enorm
groot netwerk in de bloemenwereld. Als zij
iets horen en denken dat het iets voor je is,
dan brengen ze je in contact.”
Valt er nog wat te dromen?
“Echt wel. Ik heb twee dromen zelfs, die ik
denk te kunnen combineren. Mijn ideaal
plaatje: In het najaar en winter werken voor
evenementen, corso’s, beurzen. In de lente
en zomer werken vanuit mijn eigen pluktuin,
vanwaaruit ik klanten kan bedienen die bij
mij aankloppen voor rouw-, trouw en ander
gelegenheidswerk. Of een kerk aankleden
als een celeb of royal trouwt. Voor dat soort
dingen mag je mij gerust vragen!”
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DFA

VAKOPLEIDING DFA:
PERFECTE BASIS
De DFA is de 2-jarige vakopleiding voor bloemisten. In de
DFA leert je de basistechnieken van de bloemsierkunst:
het legt een degelijke basis onder je ontwikkeling als
vakvrouw/man. Als je de opleiding hebt afgerond, ben
je Dutch Flower Arranger, ofwel gediplomeerd bloemist.
Je kunt dan alle bloemarrangementen maken die een
klant in de winkel van je vraagt: van handgebonden boeketten tot speciaal bloemwerk voor gelegenheden, zoals
bruidsboeketten of rouwarrangementen.

Techniek als basis voor creativiteit
Elso Post: “We bieden een degelijke vakopleiding. Creatief,
uitdagend en af en toe ook best pittig! Wij geven onze
studenten een goede basis. Ons uitgangspunt: als je de
techniek beheerst dan zijn de mogelijkheden voor je crea
tiviteit eindeloos!”
Keurmerk
Floral Academy is een particuliere bloemenvakschool, in
het bezit van het NRTO keurmerk. DE NRTO is de branche
vereniging voor private opleiders. Elso: “Het verkrijgen van
dit keurmerk is voor ons een erkenning van de kwaliteit
van onze producten en de professionaliteit van onze dienst
verlening. Een onafhankelijke, externe certificerende instelling heeft getoetst of we aan de kwaliteitseisen voldoen.
Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse
Raad voor Training en Opleiding (NRTO).
Bedrijfskundige vakken
Als bloemstylist heb je meerdere rollen: die van de creatieve
vakman/vrouw, van verkoper en/of ondernemer. Elso: “Om
onze studenten in al deze rollen op te leiden, hebben we
gekozen om de ‘middenstands’-vakken te integreren in onze
vakopleiding. Net als vroeger, toen je met een vakdiploma
ook je middenstandsdiploma op zak had.” Floral Academy
is in het bezit van het certificaat van de EBC*L, de inter
nationale norm voor bedrijfskundige scholing.
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MAAK KENNIS

OP MAAT GEMAAKT:
KENNISMAKINGSAANBOD
DAFNE’S ADVIES VOOR TWIJFELAARS:

Voor mensen die nog twijfelen of een vakopleiding wel iets voor hen
is, heeft Floral Academy iets bedacht: kennismakingscursussen voor de
DFA en de ADFA. Deelnemers volgen een module van 8 lessen. Wil je
daarna doorgaan? Dan verrekenen we de kosten van de instapcursus
met het cursusgeld.
Stap in de wereld van de bloemstyling met de instapcursus DFA
Voor mensen die kennis willen maken met het vak van bloemstylist en
met de vakopleiding, is de instapcursus DFA ontwikkeld. In de DFA staat
het aanleren van de basistechnieken centraal. Tijdens de instapcursus van
8 lessen leren deelnemers een aantal van deze basistechnieken.

“Gewoon doen! Elso
heeft daar een mooi aanbod
voor ontwikkeld: een kennis
makingscursus van 8 weken.
Dan kun je ervaren of het
wat voor je is!”

Verdiepingmodule ADFA - kennismakingscursus voor gevorderden
Speciaal voor bloemstylisten die de vakopleiding DFA al hebben gevolgd
of die in de praktijk al de nodige ervaring hebben opgedaan. De ADFA is
het vervolg op de DFA. Studenten beheersen de basistechnieken en gaan
in de ADFA een stap verder. In de ADFA worden duidelijk hogere eisen
gesteld aan het gemaakte bloemwerk en de opdrachten zijn complexer: het
gaat verder dan ‘alleen maar’ een bloemarrangement maken.
De kennismakingscursussen starten jaarlijks in februari en in september.
DOE JE MEE?
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FLORAL ACADEMY:
OPLEIDINGSINSTITUUT VOOR BLOEMISTERIJ
Floral Academy: opleidingsinstituut voor de bloemisterij
FASE 1

Leerling - gezel - meester
De indeling leerling-gezel-meester is een klassiek principe om niveau
en ervaring te duiden binnen een ambacht. Het vindt z’n oorsprong in
de gildes. Een gilde was in vroegere dagen een belangenorganisatie
van personen van hetzelfde ambacht. Tegenwoordig zien we deze
indeling nog bij ambachtelijke beroepen, bijvoorbeeld bij die van
timmerman. De indeling is gebaseerd op opleiding en ervaring. Na
een gedegen opleiding kan een leerling erkend worden als vakman
met de titel gezel en uiteindelijk de titel meester verkrijgen na het
doen van de gilde- of meesterproef. Bij Floral Academy kun je deze
fases ook doorlopen.
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Vaktraining
voor
ervaren
bloemstylisten

TRAINING

Allround
Dutch
Flower
Arranger

ARDFA

Advanced
Dutch
Flower
Arranger

FASE 3

ADFA

DFA

Dutch
Flower
Arranger

FASE 2

FLORAL ACADEMY

DE OPLEIDINGEN VAN FLORAL ACADEMY:
WELK NIVEAU WIL JE BEREIKEN?
Bij Floral Academy zien we het beroep van bloembinder als een ambacht. Binnen
dit ambacht maak je een vergelijkbare ontwikkeling mee zoals vroeger in de gildes:
leerling, gezel en meester.

FASE 2: ADFA
In deze fase werkt de junior-stylist zich op
tot het niveau van gezel (senior-binder). Dit
niveau bevestig je met het diploma van de
ADFA: Advanced Dutch Floral Arranger. In
de ADFA verbreed je de basiskennis die je
in de DFA hebt opgedaan of het diploma
MBO 3-4 hebt gehaald. Naast het uitvoeren van concrete opdrachten, ga je ook de
diepte in: je gaat zelf ontwerpen en creëren.
Je ontstijgt het gemiddelde niveau van
bloembinder en zet stappen in de richting
van floral design.

ARDFA

ADFA

DFA
FASE 1: DFA
Als je begint aan de DFA (Dutch Floral
Arranger) zit je op het niveau van leerling.
De DFA is een echte vakopleiding waar het
aanleren van technieken de basis is. Als je
de DFA op zak hebt, mag je je Dutch Floral
Arranger noemen. Je bent dan leerling-af.
Als junior-bloemstylist leer je verder in de
praktijk.

FASE 3: ARDFA
In deze fase ontwikkel je je verder als gezel,
tot het niveau van meester. De 2 jarigeopleiding ARDFA staat voor Allround Dutch
Floral Arranger. Je beheerst alle technieken
over de volle breedte van het ambacht en je
ontwikkelt je als designer / ontwerper. Binnen
de ARDFA werken we op het snijvlak
van ambacht en kunst. Je kunt complexe
opdrachten aan, je kunt een team aansturen.
Van biedemeier tot het ontwerp van een
tentoonstelling of corso: je kunt het aan.
Met het diploma ARDFA op zak ben je klaar
voor de Proeve van Meesterschap.

11

MAAK KENNIS

KENNISMAKEN EN INSTAPPEN:

Anniek had nog nooit van
de ADFA gehoord. Ze is niet de
enige. De instapcursus is perfect
om te ervaren of de ADFA wat
voor je is. Of schrijf je in voor een
proefles. Dan doe je een les
mee met de praktijkles van
een lesgroep. Misschien wel
bij Anniek in de groep!
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ADFA

STUDENT AAN HET WOORD:
VAN MBO 4 NAAR ADFA
Anniek Oortwijn (20) uit het Drentse Valthe is misschien Perfect voor mij
wel de jongste student bij Floral Academy. Na de MBO- “Ik vind het zó leuk dat ik dit heb gevonden, het is de perfecte
4 begon ze met de ADFA. “Dat ik jonger ben dan de opleiding. Het past precies bij me. We hebben niet zo veel
meesten in mijn groep, daar merk ik eigenlijk niet zo veel theorie, alleen vakken die op het bloemenvak gericht zijn.
van. Ik word overal gewoon bij betrokken. En het is altijd Nu zijn we bezig met ontstaanshandelingen. Eerst theorie,
hartstikke gezellig.”
daarna in de praktijk. Dat is heel leuk om mee bezig te zijn.
We krijgen ook nog lessen over economie en je bedrijf.
“In de ADFA moet je out of the box gaan. Alles kan, alles Ik weet nog niet zo goed wat dat precies inhoudt. Het lijkt
mag, niets is gek. Je bent bezig met je eigen stijl te ont- me moeilijk, maar ook interessant.”
wikkelen. Opdrachten zijn complexer, want de standaard
regeltjes zoals je het geleerd hebt op het MBO, die zijn Later als ik groot ben
niet meer het belangrijkst. Het is allemaal veel verfijnder. Er “Wat ik later wil doen, weet ik nog niet precies. Wel in de
wordt veel specifieker naar je werk gekeken dan ik gewend bloemen, dat weet ik zeker. In een winkel werken vind ik
was. En wat ik ook heel leuk vind om te doen: zelf bloemen leuk; het omgaan met klanten, daar een band mee opbouinkopen bij de groothandel hier op de veiling. Dat had ik wen. Wat me ook gaaf lijkt is evenementen aankleden en
ook nog nooit gedaan!”
werken aan grote projecten. Daar praat ik ook met Elso
over. Misschien kan ik het wel combineren: een baan in een
Nooit van gehoord
winkel en als freelancer werken. Maar ik moet nog ontdek“Ik hoorde voor het eerst over de ADFA van een klant in de ken wat er allemaal mogelijk is!”
bloemenwinkel waar ik heb gewerkt. Ik was nieuwsgierig en
heb toen opgezocht wat het precies was. Op de website
las ik over specialiseren en dat sprak me aan. Ik ben naar
de open dag gegaan, met Ben en Elso gepraat en ik heb
ze laten zien wat ik zoal maak. Elso adviseerde me om de
kennismakingscursus te doen. Dat zijn 8 lessen, eens in de
twee weken. Zo kun je ontdekken wat het is en of het je
bevalt. Dat was hartstikke leuk en ik heb me aangemeld
voor de opleiding.”

“In de ADFA moet je out
of the box gaan. Alles kan,
alles mag, niets is gek.”
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Nieuw bij Floral Academy

ARDFA

ARDFA: OP WEG
NAAR MEESTERSCHAP
De ARDFA is wat we vroeger de meesterbinders
opleiding noemden. De ARDFA is ook een 2-jarige
opleiding, waarin de studenten op weg gaan naar
het hoogste niveau. De grenzen van de creativiteit
worden nog verder opgerekt: er is altijd meer te
leren, te proberen en te experimenteren!
ARDFA: creëren op het snijvlak van ambacht en kunst
De opleiding ARDFA staat voor Allround Dutch Floral
Arranger. De studenten zijn in het bezit van het diploma ADFA of niveau 4 MBO Bloem. Ze beheersen bij
aanvang alle technieken over de volle breedte van het
ambacht. In de ARDFA werken we op het snijvlak van
ambacht en kunst. De opdrachten zijn complex, zo
rekken we grens van de creativiteit nog verder op!
Lesbijeenkomsten
De ARDFA lessen zijn eens per twee weken op de
les
locatie van Floral Academy in bloemenveiling
Plantion in Ede. Thuis werken studenten aan opdrachten van de verschillende deelprojecten. Tijdens de
bijeenkomsten is er theorie, overleg met de docent,
intervisie met mede-studenten en wordt er gewerkt
aan opdrachten.
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TRAINING

VAKTRAINING: VOOR IEDERE
BLOEMIST DIE BIJ DE TIJD WIL BLIJVEN
De tijd dat de heer des huizes standaard op vrijdag een
bosje bloemen kocht, is definitief voorbij. Om bij de tijd
te blijven heeft Floral Academy vaktrainingen ontwikkeld
voor ervaren bloemisten en (freelance) bloemstylisten.
Ons bijscholingsaanbod beslaat het totale vakgebied:
inhoudelijk, creatief en bedrijfsmatig.
Zo organiseren we traingingen over bijvoorbeeld bruidswerk en rouwarrangementen, houden we workshops rond
een specifieke techniek (vlechten of bladtechniek) en verzorgen we workshops over onderwerpen die thuishoren in
het vroegere middenstandsdiploma, zoals verkooptraining.
Met je team een avond trainen?
Voor medewerkers bloemisterij die hun vaardigheden willen
trainen of opfrissen verzorgen we trainingen op maat. Op
de zaak of op onze leslocatie in bloemenveiling Plantion.
Leuk en gezellig. Kijk maar eens naar de foto’s van het team
van Scholten Jasmijn.
U vraagt, wij draaien!
Hebt u een onderwerp waar u met uw medewerkers of met
vakgenoten mee bezig wilt zijn? Wij maken van uw vraag
een passend programma.

Kijk voor meer informatie op www.floralacademy.nl/vaktraininging
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Foto’s © Erika Dam
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ERVARINGEN: VAN GRONINGEN NAAR ITALIË
“Hebben jullie nog iemand die deze zomer
in Toscane, Italië wil komen werken? We
hebben veel bruiloften en zoeken met
spoed een tijdelijke collega.” Die vraag
kwam in 2019 bij Elso Post binnen.
Elso spreekt met alle studenten hun dromen
door. En zo wist hij dat DFA-studente Erika
Dam ambities had die wel verder reikten
dan haar woonplaats in Groningen.“Zondag
kreeg ik het verzoek uit Italië, maandag
kwam Erika op school, dinsdag moest ze
het weten.”

enorm veel ervaring op, ze werkt volwaardig
mee. “Van het maken van de tafeldecoraties,
zuilversieringen, bogen, tot aan de kerk
versieringen en de aankleding van complete
buitenceremonies. Op enig moment maakte ik zelfs alle bruidsboeketten. Dat ik dat
vertrouwen heb gekregen, is geweldig.”

Verschillen
Alles is en gaat daar anders, zag Erika. De
winkel, het assortiment, de manier van
inpakken. Italianen staan bekend om hun
machocultuur en hun ‘dolce vita’, daarnaast
zijn ze ook heel traditioneel. Dat zie je
Flexibel
terug in het bloemwerk. “Ze gebruiken
Erika had er zeker zin in. Maar ze moest ook heel veel gipskruid. Dat hoort daar bij een
nog examen doen in diezelfde periode. Elso bruiloft, overal en altijd. Daar hadden we wel
bood aan om dat examen te doen als ze eens discussie over, maar daar kon niet van
terug zou zijn. “Zo’n ervaring is goud waard. afgeweken worden. Vaak hetzelfde maken
Als je die kans krijgt, moet je ‘m pakken.” is creatief gezien misschien niet zo leuk,
En zo vertrok de nuchtere Groningse naar maar zo krijg je wel routine en je leert snel
Toscane, waar ze een zomerlang werkte.
werken.”
Alles gezien en gedaan
Erika kijkt met plezier terug op haar Italiaanse avontuur. “Ik heb echt de meest mooie
plekken gezien, ik ben door heel Toscane
aan het werk geweest. Aan zee, bij prachtige landhuizen, in oude kerken.” Ze doet

De budgetten zijn ook anders. “Het mag
allemaal wat meer kosten dan in Nederland.
Zelfs een kleine bruiloft. Er wordt vaak in
de kerk getrouwd. Daarnaast trouwen veel
mensen buiten, bijvoorbeeld op een landgoed. En alles aangekleed.”

Ook anders: de manier van leven. Relaxter. Heerlijk, maar dat is soms ook wat minder praktisch. “Mensen houden niet altijd
rekening met de tijd van anderen en dat kan
lastig zijn. Als de bruid bijvoorbeeld veel
te laat is en jij het boeket moet afleveren.
Of dat je langer dan gedacht moet wachten tot de kerkceremonie is afgelopen, en
je de items uit de kerk naar het feest moet
verplaatsen, terwijl je ook nog een tweede
bruiloft op de planning hebt diezelfde dag.”
Dubbele winst
Al met al was het een heel leerzame ervaring.
Als bloemist én als mens. “Dat ik dit allemaal in mijn eentje heb gedaan en gedurfd
is misschien nog wel de grootste les.
Ik was eigenlijk best wel een schijterd!”
De Italiaanse ervaring deed het goed op
haar CV. Begin 2020 vond ze een baan in
Nederland. Erika kom je ook wekelijks tegen
bij Floral Academy, waar ze de ADFA volgt.
Meer van Erika’s werk in Italië en haar DFA examen zien?
Check haar Insta: @Erikablooming
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WELKE BLOEMEN GEBRUIK JIJ?
BIJ FLORAL ACADEMY ZOEK JE HET ZELF UIT!
Een belangrijk onderdeel van het ontwerpen en maken
van bloemwerk is de materiaalkeuze. Welke bloemen
gebruik je, welke kleur, welke vorm? Hoeveel heb je
nodig? Kun je alle bloemen wel gebruiken in steekschuim? Veel kennis kun je uit een boekje halen, maar
door zelf te doen, leer je nog meer. Alleen de allereerste
les krijg je materialen, daarna mag je zelf shoppen. We
zetten een aantal voordelen van deze werkwijze op een
rijtje:
• Omdat iedereen zelf inkoopt, wordt een opdracht door
iedereen in de lesgroep anders ingevuld. Dat inspireert!
• De keuzes van anderen kunnen jou ook weer op ideeën
brengen voor een volgende opdracht.
• Omdat niet alles voor jou bedacht wordt, kies je
waarschijnlijk ook wel eens materialen die moeilijk te
verwerken zijn. Je leert wat werkt en wat niet werkt.
• Door je eigen keuzes te maken, ontwikkel je een eigen stijl.
• Je krijgt gevoel voor hoeveelheden, je wordt prijsbewust
en je ziet wat er te koop is.
Je hoeft het niet alleen uit te zoeken. Vragen, twijfels, ideeën
leg je voor aan onze docenten, zodat je goed voorbereidt
op inkoop kunt gaan.
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FLORAL ACADEMY:
PRIMA BEREIKBAAR VOOR IEDEREEN
ROUTEBESCHRIJVING
Vanuit Amsterdam
A1 richting Apeldoorn
A30 richting Ede
Afslag 1 Industrieterrein Ede
Onderaan de afslag rechts
Rotonde rechtsaf

Vanuit Arnhem/Utrecht/Oberhausen
A12
A30 richting Barneveld
Afslag 1 Industrieterrein Ede
Onderaan de afslag rechts
Rotonde rechtsaf

Harderwijk

Amsterdam

Floral Academy in
bloemenveiling Plantion
Onze leslocatie bevindt zich
in bloemenveiling Plantion.
Daar waar het allemaal
gebeurt! Onze studenten
mogen gebruik maken van
de pas van Floral Academy
om bloemen in te kopen bij
de groothandel.

A28

Apeldoorn

A1
A1

A27

Barneveld

Amersfoort
A28

Utrecht

A30

A50

FLORAL ACADEMY
A12

Afslag 1
industrieterrein Ede

Ede

Veenendaal

A12

Centraal in Nederland
Floral Academy ligt centraal
in Nederland. Net even buiten Ede, in bloemenveiling
Plantion. Direct gelegen aan
de A12 en A30, afslag 1,
industrieterrein Ede

Arnhem

Toegankelijkheid
Bij Floral Academy
loopt alles op rolletjes, net
als in het hele veilinggebouw.
Daarom zijn er geen drempels
en is onze leslocatie goed
toegankelijk voor mensen die
gebruik maken van rollator of
rolstoel. Een aangepast toilet is
ook aanwezig.
Ruime parkeergelegenheid,
gratis en direct voor de deur!

N233

Rijn
A2

Oberhausen

A50
A15

‘s Hertogenbosch

A12

Waal

Tiel

A325

Ede - Duitse grens
48 km

Nijmegen
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Dit is een uitgave van
© FLORAL ACADEMY - Elso Post
vormgeving

8ontwerp
tekst en fotografie

Kleiboer Communicatie
met dank aan

Dafne Kaiser
Anniek Oortwijn
Erika Dam
Het NRTO keurmerk is een erkenning van de

FLORAL ACADEMY

kwaliteit van onze producten en de professiona-

bloemenveiling plantion

liteit van onze dienstverlening. Het NRTO-keur-

Wellensiekstraat 4
6718 XZ Ede
info@floralacademy.nl
www.floralacademy.nl

merk wordt afgegeven door de Nederlandse
Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de
branchevereniging voor private opleiders.
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