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Onze wereld van

Bloem
Aeres zet zich in samenwerking met de keten en bedrijven in voor 
kwalitatief goed onderwijs in de sector Bloem en Styling. We houden 
hierbij een doorlopende leerlijn van vmbo naar mbo en hbo voor ogen. 
En bieden cursussen en trainingen aan voor professionals in het 
werkveld. We werken samen met bloemisten, tuincentra, de veiling, 
groothandel, scholen en bedrijven hard aan optimalisatie van het 
onderwijs en een naadloze aansluiting bij de beroepspraktijk. 
Onze docenten zijn specialisten in hun vakgebied. Zij 
staan voor kwaliteit en leiden onze studenten op tot 
vakmensen, specialisten en docenten van de toekomst.

Onderwijslocaties Aeres VMBO Emmeloord

Aeres Hogeschool Wageningen

Aeres VMBO Almere

Aeres VMBO Maartensdijk

Aeres VMBO Nijkerk

Aeres VMBO Ede

Aeres VMBO Velp
Aeres MBO Velp

Opleidingen en niveaus 
Keuzevakken vmbo
• Bloemwerk
• Groene vormgeving en styling

Mbo-opleidingen
• Medewerker bloemist
• Vakbekwaam bloemist
• Ondernemer bloemist
• Specialist bloem
• Vakbekwaam stylist
• Specialist stylist

Hbo Associate degree 
•  Bloemsierkunst

Hbo-bachelor
• Docent en kennismanager Bloemsierkunst

Hbo-master
•  Leren en Innoveren

Cursussen en trainingen
•  Traject proeve van meesterschap 
• Inspiratiesessies
• Workshops
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Internationaal

• 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.    De 
EFDA is onderdeel van Aeres Hogeschool Wageningen.

Praktijkfaciliteiten 
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.

Beroepsperspectieven 
• Event stylist/management
• Floral festival
• Floral retail
• Bloemist zakelijke markt
• Conceptueel designer
• Bloemenbus
• Cursusleider
• Adviseur
• Freelance Arrangeur
• Kunstenaar
• Intermediair in de keten
• Docent

MBO 

110
studenten

HBO 
Bachelor 

40
studenten

Studentenaantallen

Projectvoorbeelden 
• Duurzame bloemist
• Demonstraties Bloem en Styling
• Kerstinrichting Middachten
• Dickensfestival
• Deelname Nationale 

Kampioenschappen
• Exposeren op Fleur Amour
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Cursussen en 
trainingen 

750
deelnemers


±

HBO 
Associate degree 

35
studenten


±

Samenwerkingen 
  Met bedrijven
  In de keten: 

 • Mooi wat bloemen doen
 • Plantion
 • Flora Podium
 • 360 dagen bloemen
 • Royal Holland

  Met de branche:
 • Bloemistenacademie  
  (samen met VBW) 
 • Kwaliteitslabel  
  ‘Floral Education Centre
 • Vakblad Bloem en Blad
 • National Certified Judge Floral Design

  Met maatschappelijke organisaties
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