
Projectnaam: Praktijkbegeleiding in de bloemendetail handel  

Aanvrager: Branche vereniging VBW (Vereniging Bloemist Winkeliers)   

Periode: start 1-7-2017. Einddatum: 1-7-2019  

Totale begroting: € 250.000,-    

Aangevraagd subsidie bedrag: € 87.500,-  

 

 

maximum subsidie per deelnemende praktijkopleider vast te stellen op € 125,- per 

deelnemer.  

  

Project   

Het betreft het ontwikkelen, aanbieden en promoten van de training praktijkbegeleiding. 

Met als doelstelling huidige en toekomstige leerbedrijven in de bloemendetailhandel 

volwaardige BPV aan leerlingen van de bloemopleiding (kwalificatiedossier bloem-groen-

styling) aan te bieden. Gestimuleerd door goede voorlichting en promotie van VBW wilt u 

leerbedrijven in de bloemendetailhandel een financiële bijdrage bieden om de training 

praktijkbegeleiding te volgen. De training zal worden gegeven door/in samenwerking met 

de regionale AOC's. Er wordt een   bewustwordingscampagne door de branche vereniging 

ontwikkeld en uitgevoerd en met de AOC's een aanbod gedaan aan leerbedrijven om via 

de training "Praktijkleermeester in de bloemendetailhandel" de kwaliteit van het 

praktijkleren maximaal te beïnvloeden. 

 

De Bloemopleidingen worden gegeven vanuit de nieuwe kwalificatiestructuur. Daarbij is 

er vanwege het inkorten van de leertijd minder tijd beschikbaar voor Praktijkleren. De 

tijd voor het Praktijkleren in de bedrijven moet dus echt "kwaliteit" zijn, waarin leerlingen 

echt maximaal in de beschikbare tijd hun kennis en vaardigheden in de praktijk verder 

opdoen. Meer dan ooit is het Praktijkleren daarmee een verlengstuk van het leren op 

school. Om maximaal rendement te halen uit dit Praktijkleren, dienen de leerbedrijven 

heldere leeropdrachten te hebben en vooral goede begeleiding te geven. Hiervoor is het 

nodig dat de leerbedrijven zich goed voorbereiden op deze begeleiding. De training 

praktijkbegeleider is hiervoor een belangrijk instrument. 

- Optimaal Praktijkleren doordat VBW i.s.m. de AOC's een nieuw BPV-programma 

ontwikkelt, waarin voor nivo 2,3 en 4 herziene BPV-opdrachten staan omschreven, 

aangevuld met heldere taak-/verantwoordelijkheid beschrijving voor AOC, bedrijf en 

leerling.   

- De uitvoering van de training zal vervolgens regionaal worden ingevuld, gekoppeld aan 

AOC's. Via de scholen zal aan bloemisten een voucher van € 100,-- per bedrijf 

beschikbaar worden gesteld als tegemoetkoming voor de kosten van het volgen van de 

training praktijkbegeleider; deze training kunnen de ondernemers volgen bij "hun" 

regionale AOC; de rest van de kosten van deze training (ca. € 100,--) zullen de 

bloemisten zelf betalen (eigen bijdrage = cofinanciering in het project). 

Het resultaat is dat 700 bloemisten de training "Praktijkbegeleiding Bloem, Groen en 

Styling" hebben gevolgd.  

Ontwikkeling uniforme en concrete BPV-leerthema's/ stimulering bewustwording 

(promotie en werving) / Stimulering toepassing / Herzien BPV-programma nivo 2,3 en 4 

voor dossier Bloem, Groen en Styling. 

Sterke groei van bewustwording van noodzaak verantwoorde BPV bij/door bloemisten/ 

Regionale samenwerking AOC's-Bedrijfsleven stimuleren/ Opgeleverde producten zijn 

voor alle bloemisten en scholen digitaal beschikbaar. 



Het bestuur is van mening dat het de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het 

bedrijfsleven en onderwijs i.s.m. SBB om te zorgen voor goede leerbedrijven en 

praktijkbegeleiding. Het is wellicht een taak van de scholen om heldere leeropdrachten te 

formuleren en de taak van SBB om leerbedrijven toe te rusten op hun taak. Om partijen 

te stimuleren hier werk van te maken  heeft het fonds derhalve een beperkt bedrag per 

deelnemer hier voorover en wenst haar subsidie te af te stemmen op het aantal 

deelnemers aan de training.  

Het bestuur is bereid de aanvraag gedeeltelijk te honoreren, onder voorwaarden van 

gerealiseerde “output”. Dus een bijdrage per deelnemers. Ervan uitgaande dat de 

activiteiten worden uitgevoerd conform de ingediende stukken. Te weten een maximum 

subsidie per deelnemende praktijkopleider vast te stellen op € 125,- per deelnemer. 

(deelnemer betaald zelf € 100,-)  

 

 

 

 


