
“Met bloemen  
en groen kun je 

zoveel mooie 
dingen doen!”

Bij groene vormgeving en styling maak je kennis met 
vormgeving, kleurgebruik en technieken die nodig zijn om 
bijzonder bloemwerk te maken, een ruimte sfeervol in te 
richten of een etalage aantrekkelijk te maken. Je gebruikt 
volop je eigen creativiteit! 

Groene vormgeving en styling  



Wat ga jij doen? 
• Je leert vormgeven met verschillende plantaardige materialen en  
 technieken.
• Je gaat de verschillende mogelijkheden van kleurgebruik ontdekken  
 en toepassen.
• Je leert schetsen, ontwerpen en eigen ondergronden maken.
• Je leert bijzonder bloemwerk te maken en te presenteren.
• Je leert de basis van etaleren en maakt een sfeervol ontwerp voor de  
 inrichting van een bepaalde ruimte.
• De resultaten van jouw ontwerpproces en eindresultaten laat je zien in  
 een mooi portfolio.

Wat vragen we van jou? 
Je zit vol met creatieve ideeën en je werkt graag met natuurlijke materialen.
Je vindt het leuk om bezig te zijn met tekenen, ontwerpen en vormgeven. 
Leren door te doen is voor jou de ideale manier van oefenen. Je geeft daarbij 
de moed niet gauw op: weet dat je door oefenen veel kunt leren!
Je bent op zoek naar nieuwe ideeën en je bent graag met hoofd en handen 
bezig. Kortom: Je wilt ontdekken wat er voor creatief talent in jou schuilt en 
laat dat zien in jouw werk.

Stage en vervolgopleiding
Als vormgeven, bloemschikken, etaleren, decoreren  en presenteren helemaal 
bij jou past denk dan aan een opleiding voor medewerker bloem, groen en 
styling, vakbekwaam medewerker natuur en vormgeving, mediavormgever 
art & design, etaleur, medewerker detailhandel,  modevormgeving, stylist, 
verkoper. Om te ontdekken of dit vakgebied bij je past, kun je stage lopen bij 
bijvoorbeeld een tuincentrum, bloemenwinkel, bouwmarkt, woninginrichter, 
modezaak of andere detailhandel.

Maak een top drie van de keuzevakken die jij wilt volgen en geef die door via It’s Learning.
Je hoort later voor welk keuzevak je geplaatst bent. 


