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OVER WERKEN IN  
DE BRANCHES BLOEMEN 
EN TUINCENTRA

Werk je graag met bloemen, 

planten, maar ook met 

mensen? Met een gerichte 

opleiding maak je meer 

kans op een leuke baan in 

de bloemenbranche of bij 

een tuincentrum. Bovendien, 

leren vergoot je kennis. En 

dat maakt het werk alleen 

maar nóg leuker.

CREATIEF MET 
KLEUREN EN 
GEUREN
Het is leuk werken met bloemen en planten, zowel in een 
winkel als in een tuincentrum of op de markt. Maar om 
een goede start te kunnen maken en het werk ook daarna 
leuk te blijven vinden, heb je wel voldoende vakkennis en 
de juiste vaardigheden nodig.

Hiervoor is het nodig een gerichte opleiding te volgen. 
De mogelijkheden zijn groot. Er is een groot aanbod 
aan cursussen, maar er zijn ook beroepsopleidingen 
waarmee je een vmbo-, mbo-, hbo- of zelfs universitair 
diploma kunt behalen.

Behoefte aan ideeën voor wat je allemaal kunt worden? 
Bloemist, arrangeur, groenstylist, tuincentrumstylist, 
vijverspecialist, verkoper in een bloemenwinkel, tuin-
centrummedewerker, marktbloemist, manager van een 
groenafdeling… Keuze genoeg. En allemaal even leuk om 
te doen!



VAKBLAD EEN WERELD 
TE ONTDEKKEN

Er valt een wereld te ontdekken in de branches bloemen en tuincentra. Ook op opleidingsgebied. Er zijn 
beroepsopleidingen op vmbo-niveau, op mbo-niveau 1 tot en met 4 (BOL én BBL), op hbo-niveau en zelfs 
universitair. Je vindt een handig overzicht op de website www.groenonderwijs.nl. Hieronder lichten we er 
enkele opleidingen uit:

Opleiding Bloem & Design 
Voor wie creatief geprikkeld wil worden. Een 
mbo-opleiding die je alles leert over bloemen en 
planten, maar ook over etaleren, presenteren én 
de nieuwste stijlen en trends. Als je wilt, kun je ook 
meer leren over managementvaardigheden,  
marketing en reclame. Kijk voor meer informatie 
op www.groenonderwijs.nl en klik onder ‘meer 
leren’ op het hoofdstuk ‘mbo’ en aansluitend op de 
link ‘Dynamic Design’.

Opleiding Interieur & Vormgeving
Voor wie meer de stylingkant op wil. Je leert 
alles over de creatieve én zakelijke kant van je 
toekomstige beroep. Ook is er veel aandacht voor 
financiën, planning en reclame. Kijk voor meer 
informatie op www.groenonderwijs.nl en klik onder 
‘meer leren’ op het hoofdstuk ‘mbo’ en aansluitend 
op de link ‘Dynamic Design’.

Cursussen bloemendetailhandel
Voor wie liever een korte opleiding of een cursus 
volgt. Kijk op www.vbw.nu. Je vindt de opleidingen 
en cursussen onder het kopje ‘personeel’ bij  
‘training voor medewerkers’. Deze linkt je door 
naar ‘bloemist als leerschool’.

Opleiding tuincentrum 
Voor wie in een tuincentrum aan de slag wil. Ook zij 
kunnen de hierboven genoemde opleidingen Bloem 
& Design of Interieur & Verzorging volgen. Maar zij 
kunnen ook kiezen voor andere mbo-opleidingen 
op de niveaus 2, 3 en 4, zoals verkoopmedewerker 
tuincentrum, verkoopspecialist tuincentrum of 
manager tuincentrum. Kijk voor meer informatie 
op www.groenonderwijs.nl en klik onder ‘meer 
leren’ op het hoofdstuk ‘mbo’ en aansluitend op de 
link ‘Big Business’. Of surf naar www.tuinbranche.
nl, klik op ‘lobby en belangenbehartiging’ en surf 
van daar verder naar ‘opleidingen’.

Wij wensen je veel plezier en succes met je carrière 
in deze kleurrijke en geurrijke sector!

Andere partijen die je kan raadplegen 
voor meer opleidingsinformatie zijn:
www.vbw.nu 
De branchevereniging voor bloemisten

www.groenonderwijs.nl
Voor info over groene beroepsopleidingen

www.tuinbranche.nl 
De branchevereniging voor tuincentra

Nuttige internetadressen
Dit Vakblad wordt je aangeboden door 
FHKN, een organisatie die zich sterk 
maakt voor vakmanschap, onder meer 
in de branches bloemen en tuincentra.  
Je vindt ons op www.fhkn.nl

“HET IS LEUK 
WERKEN MET 
BLOEMEN 
EN PLANTEN.”


