Onderwijslocaties

Nordwin College
Leeuwarden

Per 1 juni 2020 is Nordwin College gefuseerd
met Aeres. Op termijn vallen alle onderdelen van
Nordwin College onder de merknaam Aeres.

Nordwin College
Sneek
Aeres VMBO Emmeloord

Onze wereld van

Aeres VMBO Lelystad

Bloem

Aeres VMBO Ede

Aeres VMBO Maartensdijk

Aeres VMBO Velp
Aeres MBO Velp

Aeres Hogeschool Wageningen

Opleidingen en niveaus
Keuzevakken vmbo
• Bloem & Styling
• Bloemwerk
• Groene vormgeving en styling
Mbo-opleidingen
• Medewerker bloemist
• Vakbekwaam bloemist
• Ondernemer bloemist
• Vakexpert bloem
• Vakbekwaam stylist
• Vakexpert styling
Hbo: Associate degree
• Bloemsierkunst
Hbo: Bachelor
• Docent en kennismanager Bloemsierkunst
Professionele master
• Leren en Innoveren
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Richtingen

Cursussen en trainingen
• Traject proeve van meesterschap
• Inspiratiesessies
• Workshops
• Avondopleiding bloemstylist

ing

Nederland is een echt bloemenland. Bij onze bloemopleidingen
gaan creativiteit en vakmanschap hand in hand. Samen met de bloemenbranche ontwikkelt Aeres inspirerend beroepsonderwijs dat ook
internationaal opvalt. Binnen de bloemsector krijgt het milieubewust produceren, verpakken en vervoeren van bloemen steeds
meer aandacht. Het aantal stagebedrijven met het keurmerk
‘Barometer Duurzame Bloemist’ groeit. Ook in de lesprogramma’s
is duurzaamheid een vast onderdeel. Zo bereidt Aeres aankomende
professionals en bloemdocenten voor op een veelzijdige,
toekomstbestendige loopbaan en houden beroepsbeoefenaren hun vakkennis up-to-date.

Aeres VMBO Nijkerk
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Praktijkfaciliteiten

Samenwerkingen

Op elke onderwijslocatie zijn er praktijk
faciliteiten. Het echte living lab zijn
de bedrijven en organisaties die zich
verbinden aan ons en onze studenten
om hen het vak te leren.

Onder andere:
Met bedrijven
In de keten:
• Mooi wat bloemen doen
• Plantion
• Flora Podium
• 360 dagen bloemen
• Royal Holland
Met de branche:
• Proeve van Meesterschap (in samenwerking met VBW)
• Bloemistenacademie (samen met VBW)
• Kwaliteitslabel ‘Floral Education Centre
• Vakblad Bloem en Blad
• National Certified Judge Floral Design
Met maatschappelijke organisaties

Projectvoorbeelden
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Studentenaantallen

±

140

studenten

Beroepsperspectieven



HBO
Associate degree
±

25

studenten



HBO
Bachelor
±

40

studenten

Duurzame bloemist
Demonstraties Bloem en Styling
Deelname Nationale Kampioenschappen
Dickensfestival
Exposeren op Fleur Amour
Bloemdecoratie Astrum College
Kerstdecoratie locatie Velp



Cursussen en
trainingen
±

750

deelnemers
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Bloembinder
Bloemist zakelijke markt
Ondernemer bloemist
Groen stylist
Event stylist/management
Freelance arrangeur
Conceptueel designer
Kunstenaar
Docent
Cursusleider
Adviseur
Intermediair in de keten

Talent voor groei



MBO

De

Meer informatie? www.aeres.nl -

Mbo-studenten kunnen een internationale stage doen.
Mbo-studenten doen mee aan Skills-wedstrijden.
Mbo-studenten doen activiteiten vanuit het excellentieprogramma.
Mbo-studenten gaan op excursie naar bijv. Parijs, Ierland
of Duitsland.
• Hbo-studenten leren op scholen en bedrijven in het buitenland.
• De European Floral Design Academy (EFDA) traint en examineert		
professionals en instructeurs in binnen- en buitenland. 			
EFDA is onderdeel van Aeres Hogeschool Wageningen.
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