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Kwalificatiedossier Bloem, groen en styling  
 
Kwalificaties:  (Vakbekwaam) medewerker bloem, groen en styling, bedrijfsleider/ondernemer bloem, groen  
                              en styling, vakexpert bloem, groen en styling 
 
Wettelijke beroepsvereisten: nee 
 
 
1. Essentie van het beroep 
De essentie van het beroep moet worden geïnterpreteerd op het niveau van de kwalificatie 
(zie complexiteit en verantwoordelijkheid en zelfstandigheid in het dossier). 
  

De beginnend beroepsbeoefenaar werkt onder andere met levende, kwetsbare producten die een beperkte 
houdbaarheid hebben en met uit de natuur verkregen materialen.  Hij werkt met respect voor de producten en 
materialen en gaat er zorgvuldig mee om.  
Kennis van de producten en materialen (en de toepassing ervan) en vaktechniek staat voorop.  
De beginnend beroepsbeoefenaar heeft een commerciële houding.  
De beginnend beroepsbeoefenaar maakt en presenteert  aantrekkelijke producten. Hij vertoont ondernemend gedrag , 
is klantgericht, representatief en heeft goede communicatieve en sociale vaardigheden. De beginnend 
beroepsbeoefenaar heeft aandacht voor duurzaamheid; een goede zorg voor product, milieu en omgeving.  
De beginnend beroepsbeoefenaar blijft effectief presteren onder tijdsdruk. Creativiteit, constant vernieuwen en 
informeren over de producten zijn belangrijke onderdelen van het werk.  

 
Voor de vakbekwaam medewerker bloem, groen en styling geldt extra: 
Hij werkt zelfstandig en adviseert klanten over producten. 
 
Voor de bedrijfsleider/ondernemer bloem, groen en styling geldt extra 
Hij bepaalt (mede) het strategische, tactische en operationele beleid en geeft als eindverantwoordelijke 
leiding aan (het laten) maken van bloemwerk en/of groene decoraties, presentaties, productverzorging, 
winkelinrichting, verkoopactiviteiten en administratie. Hij stuurt medewerkers aan op vaktechnisch gebied. 
 
Voor de vakexpert bloem, groen en styling geldt extra: 
Hij ontwikkelt concepten, verricht creatieve, innovatieve vakwerkzaamheden en geeft leiding aan (het laten) 
maken van gespecialiseerd bloemwerk en/of groene decoraties, presentaties, productverzorging, 
winkelinrichting en verkoopactiviteiten, waarbij het bedrijfs-, commerciële- en strategische belangen worden 
gediend. Hij werkt vooral projectmatig. Hij stuurt medewerkers aan binnen projecten. 
 
 
2. Essentiële kennisaspecten 
Komen in het onderwijsprogramma aan de orde. 
 
 
3. Aanvullend op de proeve van bekwaamheid 
De essentie van het beroep wordt geëxamineerd in één proeve van bekwaamheid. 
De onderstaande onderdelen van de essentie van het beroep worden geëxamineerd in aanvullende 
bewijsstukken:  
Voor de bedrijfsleider/ondernemer bloem, groen en styling geldt extra: 
Veranderingsplan 

 
 

4. Branchevereisten 
N.v.t. 
 


