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Ziet jouw
toekomst er
fleurig uit?
Echt Terra: ondernemend leren

Met ondernemend leren, werk je aan vaardigheden om
kansen en ideeën om te zetten naar waarde voor anderen.
Dat kan op financieel, cultureel, sociaal en/of ecologisch
gebied zijn. Je krijgt ondersteuning om van begeleid
werken naar zelfstandig werken te groeien. Dit leer je eerst

Informatie en aanmelden
Enthousiast geworden over de opleiding Groenstylist?
Meld je dan aan voor 1 april. Je kunt je inschrijven via de
website. Twijfel je nog over je keuze of heb je nog vragen?
Bel of mail dan gerust met een van onze decanen.
(de contactgegevens vind je op mboterra.nl).

via eenvoudige vraagstukken die na verloop van tijd steeds
complexer worden. Je leert goed onderzoek doen.
Je werkt vanuit losse onderwerpen naar steeds meer
samenhang en waardecreatie. Dat doe je individueel en
samen met anderen.

Waar wordt de opleiding gegeven?
Kijk op onze website mboterra.nl bij welke vestiging van
Terra de opleiding wordt gegeven.

Groenstylist

Event kalender
2 02 1

2 02 2
WK 4

Studiekeuze-event

WK 45 Fysieke Studiekeuze-event

WK 10

Studiekeuze-event

WK 50 Online Studiekeuze-event

WK 24

Studiekeuze-event

WK43

Online Studiekeuze-event

mbo-sector voorlichtingen
25 t/m 29 oktober 2021

donderdag 11 november 2021

persoonlijke gesprekken met vakdocenten
13 t/m 17 december 2021

24 t/m 29 januari 2022

donderdag 10 maart 2022

Iets
voor
jou?

Je bent altijd nieuwsgierig naar de laatste trends. Je durft anders te zijn.

donderdag 16 juni 2022

Het kan zijn dat we nog rekening moeten houden met corona.
Dan bieden wij je de Studiekeuze-events in een aangepaste vorm aan.
Houd hiervoor onze website en social media kanalen in de gaten.

Zo ontwikkel je een eigen stijl. Je bent creatief en werkt graag met mooie,

natuurlijke materialen. En je vindt het leuk om met én voor mensen te werken.
Wil je alles weten over trends, bloemen en planten, interieur en
vormgeving? Dan is de opleiding Groenstylist iets voor jou.

www.mboterra.nl

BOL of BBL?

Ook leer je omgaan met klanten en hoe je contacten met
leveranciers onderhoudt. Belangrijk in de opleiding is
ook de inzet van social media, videocontent en webshops.

Hoe ga jij
de wereld
van morgen
groen
vormgeven?

Veel van onze opleidingen kun je bij ons in BOL

Daarnaast zijn het organiseren van evenementen, product-

(beroepsopleidende leerweg) en in BBL (beroepsbegeleidende

voorlichting en voorraadbeheer onderdelen die terugkomen

leerweg) volgen.

tijdens je opleiding. De wereld ontdekken? Tijdens de opleiding

BOL: je gaat de hele week naar school en doet praktijkervaring

krijg je de mogelijkheid om stage te lopen in het buitenland.

op tijdens je stage.

In het laatste jaar kies je zelf of je je wilt specialiseren in

BBL: je gaat een of twee dagen per week naar school en werkt

bloemen en planten of interieur en vormgeving.

een minimaal aantal vastgestelde uren per week bij een
erkend leerbedrijf.

Kies wat je het leukst vindt
Tijdens de opleiding Groenstylist kun je ‘keuzedelen’ volgen.
Deze keuzedelen mag je zelf kiezen, zo krijg je extra kennis en
mogelijkheden. Je hebt dan meer kans op een baan.
Wil je graag doorleren? Dan kun je speciale keuzedelen volgen
voor de doorstroom naar een hbo-opleiding.
Bij niveau 2 begin je in het eerste leerjaar al met keuzedelen.
Bij niveau 3 en 4 volg je ze vanaf het tweede leerjaar.

slag als medewerker in de bloemenbranche, in een woonwinkel of
tuincentrum, maar ook als projectleider interieurbeplantingen,

bloemen en planten gewoon ook heel mooi. Iedereen heeft zijn eigen smaak en kiest de planten die bij zijn/haar

decorateur, etaleur, interieurontwerper, (groen)stylist, groene
ondernemer, influencer (blogger/vlogger) of tentoonstelling

Als Groenstylist ontwerp en creëer je hiervoor oplossingen op maat, die liefst ook duurzaam zijn.

doorstromen naar niveau 3 of vanuit niveau 3 naar niveau 4.

Ja, Groenstylist is écht een vak van de toekomst!

Na niveau 4 kun je naar het hbo.

De opleiding Groenstylist is een brede groene vormgevingsopleiding. Je leert alles over bloemen en planten, presenteren
en etaleren, vormgeving en interieur. Bij de opleiding volg je
veel leuke vakken: bloemschikken, interieurontwerp, productvormgeving, etaleren, kleurenleer, kunst, materialenkennis en
verkopen. Je ontwikkelt je creativiteit door veel praktijklessen
te volgen en het kijken naar je eigen werk en dat van anderen.
Daarnaast krijg je les in algemene vakken zoals Nederlands
en rekenen. Deze vakken worden zoveel mogelijk in praktijkopdrachten aangeboden. Je voert opdrachten uit voor echte
opdrachtgevers. Dit is niet alleen leerzaam, maar ook nog eens
leuk! Je loopt stage in bijvoorbeeld bloemenwinkels, tuincentra
en/of woonwinkels om ervaring op te doen in de praktijk.
Op deze manier ben je goed voorbereid op je werk.
Afhankelijk van je niveau werk je onder begeleiding, zelfstandig
of geef je leiding. In de eerste periode van je opleiding ben je
vooral bezig met het leren van de basis van je beroep.
Vervolgens bouw je verder aan je kennis en vaardigheden.

Je kunt deze opleiding op verschillende niveaus volgen.
Niveau 2
Je wordt opgeleid tot medewerker in een bloemenwinkel,
tuincentrum en/of woonwinkel. Je leert eenvoudig bloemwerk

hebben met het opleiden van studenten.
Natuurlijk word je tijdens de BPV goed begeleid: je krijgt
begeleiding van het bedrijf en van school.
Als je een BBL-opleiding volgt, ben je echt in dienst bij een

Hulp of begeleiding nodig?
Heb je een vraag over de opleiding? Heb je moeite met een vak?
minder presteert? Dan kun je altijd terecht bij je Leercoach.

Benieuwd wat je kansen zijn op stage en werk met
deze opleiding? Kijk op www.kansopwerk.nl

welke rol jij en je bedrijf in de regio hebben. Verder leer je hoe je

Leren op je eigen niveau

Zo leer je het bedrijfsleven kennen en kun je alles wat je leert

Of gaat het misschien thuis niet zo goed, waardoor je op school

Met een groene opleiding is dus van alles mogelijk!

producten mooi presenteert, in de markt zet en verkoopt.

je opleiding. Tijdens de BPV werk je mee in een bedrijf.

gaat een of twee dagen per week naar school.

Wil je liever doorleren? Dan kun je vanuit niveau 2

Dit ga je doen

vorming (BPV). Dit is een verplicht en belangrijk onderdeel van

bedrijf. Je werkt dan het grootste deel van de week en

arrangeur.

interieur en lifestyle passen. Dat geldt voor de woonkamer maar ook steeds meer voor gebouwen en bedrijfsruimten.

Je kunt een sfeervol product van A tot Z neerzetten en weet

loop je daarom veel stage. In het mbo heet dit beroepspraktijk-

leerbedrijven. Dit zijn organisaties die veel ervaring

Het diploma Groenstylist op zak? Dan kun je bijvoorbeeld aan de

binnenklimaat. Zo kun je stress voorkomen, je goed concentreren én ontspannen en lekker slapen. Natuurlijk zijn

Leren doe je op school, maar vooral in de praktijk! Bij Terra

op school oefenen in de praktijk. Je BPV volg je bij erkende

Wat ga je na je opleiding doen?

Groen dient niet langer alleen maar als decoratie of sfeermaker. Groen biedt een oplossing voor een fijn

Leren in de praktijk: klaar voor het echte werk

Deze coach let er goed op hoe jouw studie gaat, je hebt ook
regelmatig een begeleidingsgesprek. Verder zijn er op alle
vestigingen van Terra medewerkers met specialistische kennis
over bepaalde vakken. Zo helpen wij jou bij de studie.

Alles even overzichtelijk bij elkaar:

Groenstylist
NIVEAU EN STUDIEDUUR

Kijk op

DIPLOMANAAM

NIVEAU

STUDIEDUUR

Medewerker bloem, groen & styling 		

2

2 jaar

Vakbekwaam medewerker 		
bloem, groen & styling

3

3 jaar

zoveel mogelijk aan in realistische praktijkopdrachten.

Bedrijfsleider/ondernemer 		
bloem, groen & styling

4

3 jaar

Niveau 3 en 4

Vakexpert bloem, groen & styling 		

4

3 jaar

samen te stellen, etaleren en presenteren, commercieel denken
en winkelvaardigheden voor je beroep. Naast school loop je
stage in een bedrijf waar bloemen, planten en/of woondecoratie centraal staan. De theoretische kennis bieden we

Volg je de opleiding op niveau 3 of 4? Dan leer je in het eerste
jaar werken met bloemen en groene materialen. Ook krijg je les
over trends en duurzaamheid en leer je commercieel te denken.
In het tweede jaar krijg je vooral les in interieurontwerp,
plantenkennis en productvormgeving.

mboterra.nl
bij welke
vestigingen de
opleidingen worden
gegeven!

