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Over 120 years of experience!
 
De Boerma familie zit al generaties ´in de bloemen´! In deze tijd vierde het Boerma Instituut zijn 35e jaar op 
1 Januari 2015!  
Wij zijn trots op onze specialisatie in Nationale en Internationale vakopleidingen. Bij het Boerma Instituut 
geloven wij in bloemschikopleidingen op alle niveaus; Van hobbyist tot professional, over de hele wereld! 
 

De Geschiedenis in het Kort
Op 14 april, 120 jaar geleden in Limburg, begon onze (over) overgrootvader Pieter Boerma in Maastricht 
'in de bloemen'. Hij was degene die, in het voorjaar van 1922, kwam met het voorstel dat leidde tot de 
oprichting van de Flower Express, het huidige Fleurop Interflora.  
 
(Over)grootvader Nico Boerma had voor meerdere decennia een bloemenwinkel in Heerlen, was de secre-
taris van de Limburgse Bloemisten vereniging en een bestuurslid van de Bloemisten Vereniging, de VBW 
en Fleurop Interflora voor 32 jaar. 
 

De Eerste Meesterbloembinder
Theo Boerma begon ook te werken in de bloemenindustrie. Eerst naar de Vakschool voor Bloemsierkunst 
in Vught. Daarna naar de eerste Meesterbinder opleiding in Nederland én naar de eerste lerarenopleiding 
aan de HTS in Roermond. In 1964 is door Zuid-Limburgse bloemisten de eerste Vakschool voor Bloem-
sierkunst in Limburg opgericht waar Theo, als enige ‘Erkend Bloemsierkunstenaar’ in Limburg, als ‘volledig 
bevoegd leraar’ werd
aangesteld.
 

Verhuizing van Limburg naar Aalsmeer
Na enkele jaren is het gezin van Theo naar Aalsmeer verhuisd, waar hij van 1968 tot 1981 aan de RMTS, 
het huidige Wellant College, de Bloemsierkunstlessen heeft verzorgd en veel vaktentoonstellingen heeft 
verzorgd. In 1972 is hij (als enige in Nederland) ‘voor zichzelf’ begonnen met avondopleidingen voor het 
toen nog wettelijk verplichte ‘Vakdiploma Bloemist-winkelier’ (januari 1996 afgeschaft). 
Op 1 augustus 1980 heeft Theo samen met zijn vrouw José het Boerma Instituut opgezet.

Nico Boerma

Theo Boerma

Pieter Boerma

Jacqueline Boerma

Mike Boerma

Heden en toekomst
Vierde generatie
Inmiddels runt hun dochter Jacqueline Boerma, de 4e generatie ‘in de bloemen’, de school. Zij is al sinds 1981 
bij het Boerma Instituut werkzaam en heeft in vele landen lessen en demonstraties gegeven. acqueline is ook 
jurylid bij verschillende nationale en internationale wedstrijden. Zij organiseert ook bloemschikwedstrijden 
en tentoonstellingen. 

Vijfde generatie 
Sinds 2013 is Jacqueline´s zoon Mike ook in dienst bij het Boerma Instituut. Dat zelfde jaar rondde hij alle 3 de 
vakopleidingen af en in 2014 begon hij zelf met lesgeven aan de vakopleiding. Ook Mike reist tegenwoordig de 
wereld over om lessen en demonstraties te geven. 
Sinds 2018 is hij ook ambassadeur van Floral Fundamentals.

"Wij delen onze passie voor bloemschikken over de hele wereld.  
We houden ervan om mensen te helpen alles uit zichzelf te halen om  

de bloemdesigner te worden die zij willen zijn. 
Bloemschikken zit in onze genen"
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Belangrijke informatie 
 
All inclusive vakopleidingen
Al onze workshops, curusssen en vakopleidingen zijn volledig verzorgd, wat inhoudt dat je niets meer 
hoeft aan te schaffen om de lessen te kunnen volgen. Alle voor de lessen benodigde materialen, zoals; 
bloemen-, blad-, en bij-, en hulpmaterialen maar ook de koffie, thee, sappen en een certificaat zijn bij het 
cursusgeld inbegrepen.
Bovendien zijn bij al onze dagcursussen en opleidingen ook de lunch inbegrepen. Bij de DFD, ADFD en de 
Master opleidingen is ook het examengeld inbegrepen. Het cursusgeld van de vakopleidingen zijn ook in 
termijnen te betalen. Vraag naar de voorwaarden.
Je hebt door deze volledige verzorging dus altijd de juiste materialen, dezelfde als waarmee het arrange-
ment wordt voorgedaan. Ruim achtendertig jaar ervaring in het Bloemsierkunstonderwijs heeft ons 
geleerd dat dit de beste mogelijkheid is.  
 

Floral Design Supplies 
Ook bij onze workshops en korte cursussen zijn alle benodigde lesmaterialen inbegrepen, het enige dat je 
dan zelf dient mee te nemen is een mesje en een schaartje. Bij onze DFD, ADFD en MDFD vakopleidingen 
zijn deze wel inbegrepen.
Als je thuis wilt oefenen dan kun je in onze FDS winkel allerhande bloemschik materialen en -boeken 
kopen. Volg je een van onze vakopleidingen dan krijg je 5% korting op onze producten. We hebben een 
uitgebreid assortiment Oasis® en Halbach® produkten, die je ook in onze webshop floraldesignsupplies.nl 
kunt vinden.

Aftrekbaar van de belasting 
Doordat het Boerma Instituut een erkend opleidingsinstituut is, CRKBO geregistreerd en aangesloten is bij 
het NRTO, zijn onze opleidingen BTW vrij en aftrekbaar van de belasting. Ook zijn diverse materialen om 
thuis te oefenen aftrekbaar. Kijk op www.belastingdienst.nl voor de laatste informatie.

Inschrijven voor onze opleidingen 
Wij verwelkomen iedereen die graag wil leren bloemschikken! Inschrijven gaat online, via onze website 
www.bloemschikken.nl

Boarding House
De meest economische verblijfskeuze is om een overnachting te boeken bij een van onze boarding huizen. 
Voor een minimum van 4 nachten kun je een kamer huren voor € 35,- per nacht. Deze prijs is inclusief 
ontbijt, wifi en vervoer naar en van school. 

Hotels in Aalsmeer
Indien je liever in een hotel verblijft vindt je in het centrum van Aalsmeer meerdere mogelijkheden: hotel 
Aalsmeer in de Dorpsstraat en hotel de Jonge Heerthes aan het Raadhuisplein. Ook Hotel Chariot en het 
Blue Mansion Hotel aan de Oosteinderweg zijn een aanrader in de buurt van de school. In het Amster-
damse bos is een mogelijkheid om een caravan of een bungalow te huren. Meer informatie over de hotels 
en de camping vindt je onder het kopje ‘Boarding house’ op de website. 
  

Open Huis Data 2019
zaterdag 19 januari 2019    11:00 - 16.00 Open Huis dag 
zaterdag 23 februari   12:00 - 16.00 Werkstukken Master class Gregor Lersch 
zaterdag 15 & zondag 16 juni    11:00 - 17.00 Aalsmeer Flower Festival
6, 7 & 8 november   11:00 - 16:00 Amsterdam Horti Week
woensdag 11 t/m woensdag 18 december 11.00 - 16.00 Kerst Idee!

Mochten deze data niet uitkomen, dan kun je altijd een afspraak maken voor een gesprek op een andere 
datum.Partner
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Workshops
Het Boerma Instituut verzorgt naast de bekende Vakopleidingen, ook gezellige workshops en cursussen 
voor degene die zin hebben om leuke stukken te maken en gewoon lekker met bloemen bezig te zijn. 
Een groot deel van deze cursussen zijn op instapniveau, waardoor ze voor iedereen toegankelijk zijn! 
 
Trakteer jezelf of een vriend(in)/familielid op een gezellig dagje bloemschikken samen! 
Op aanvraag maken wij speciaal voor jou een kadobon om te geven voor verjaardagen of als een leuk 
kleinigheidje ‘gewoon zomaar’. 
 

Gezellig én leerzaam 
Tijdens onze workshops zorgen wij er voor dat je een gezellig uitje hebt met in de pauze een kopje koffie, 
thee met wat lekkers. We sluiten iedere workshop en cursus af met een certificaat van deelname.

Boerma bloemen rating 
Hoe werkt de bloemenrating? Voor elk niveau komt er een bloem bij: 
 
Niveau 1 
Voor iedereen die van bloemen en bloemschikken houdt maar weinig tot geen ervaring heeft. Je hebt geen 
vooropleiding of ervaring nodig. Onze Dutch Floral Design - vakopleiding valt ook onder niveau 1. Het is dé 
vakopleiding waar je je carrière als bloemist of floral designer een goede start mee geeft. 
 
Niveau 2 
Speciaal voor mensen die onze Dutch Floral Design -vakopleiding hebben afgerond (of een opleiding van 
vergelijkbaar niveau). Uitermate geschikt voor bloemisten/floral designers die een stap verder willen of 
hun kennis en vaardigheden willen uitbreiden of opfrissen. 

Niveau 3 
Niveau 3 is geschikt voor doorgewinterde professionals die het hoogste niveau in bloemschikken en Dutch 
Floral Design willen behalen.
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Introductie Workshops
 
Inschrijven voor een vakopleiding kan een grote stap zijn. Weet je nog niet zeker of bloemschikken echt 
wel iets voor jou is? Tijdens de introductie workshops kun je proeven hoe we het tijdens onze workshops, 
cursussen en vakopleiding te werk gaan, zonder dat je je meteen voor een volledige vakopleiding hoeft in 
te schrijven. Gereedschap is niet inbegrepen bij het cursusgeld. We verzoeken je om je eigen gereedschap 
mee te nemen. 

Introductie workshop  Tijden    cursuscode 
zaterdag 19 januari, 2019   13:00 - 14.00   OHW1M-19
zaterdag 23 februari   13:00 - 14:00   OHW2M-19
zaterdag 15 juni    13:00 - 14.00   OHW3M-19 
zondag 16 juni    13:00 - 14.00   OHW4M-19 
maandag 2 september   20:00 - 21:00   OHW1A-19 

Prijs: € 12,50

 
Thema Workshops
 
Tijdens een thema workshop van een dag (van 10 .00 tot 15.45 uur), middag(van 13.00 - 15.45) of avond 
(van 19.15 - 22.00 uur) komt er iedere keer een ander kleurrijk en verfrissend thema aan bod. Na afloop 
van zo’n workshop ga je naar huis met een door jezelf gemaakte creatie. Met de aanwijzingen en informatie 
die je die dag hebt verkregen kun je het ook zelf thuis nog een keer maken.Gereedschap is niet inbegrepen 
bij het cursusgeld. We verzoeken je om je eigen gereedschap mee te nemen.
 

Eendaagse workshops
Donderdag 26 september 2019 organiseren we een Florale Hoeden workshop. Met deze florale hoed kunt 
u de volgende dag de catwalk bewandelen tijdens Hoedjes dag bij Fleuramour.

Maandag 25 november geeft Annemieke Treur van Annemieke's Kramerie een tafelsettings presentatie en 
demonstratie, in de middag maken we bijpassende tafelarrangementen. De dag wordt afgesloten met een 
drankje en een hapje. 
Prijs eendaagse workshops: € 97,50 
 

Middag workshops
De workshops op de maandagavonden en donderdag middagen hebben soms wel het zelfde thema maar 
niet het zelfde arrangement. Je kunt dus beide workshops doen zonder dat je het zelfde maakt. 
Valentijnsarrangement   donderdag 14 februari   EDI1M-19
Biedermeier   donderdag 7 maart    EDI2M-19
Paasworkshop    donderdag 18 april    EDI3M-19 
Mei arrangement   donderdag 16 mei     EDI4M-19
Zomertijd Gerberatijd   donderdag  20 juni     EDI5M-19
Hoog-Zomer arrangement   donderdag 4 juli    EDI6M-19 
Hop & hortensia Krans   donderdag  5 september   EDI7M-19 
Pompoen arrangement   donderdag 10 oktober   EDI8M-19 
Herfstarrangment   donderdag 18 november   EDI9M-19 
Prijs: € 49,50 
 

Avond workshops
Bolletjes en takken festijn  maandag 11 februari    EDI1A-19
Lente arrangement   maandag  11 maart    EDI2A-19
Mei arrangement    maandag 13 mei    EDI3A-19
Zomers arrangement   maandag  17 juni     EDI4A-19
Hoog-Zomer arrangement  maandag 1 juli    EDI5A-19 
Hop in de hoofdrol   maandag 16 september   EDI7A-19
Pompoen arrangement  maandag  21 oktober   EDI8A-19 
Adventkrans   maandag 25 november   EDI9A-19

Niveau:
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Kerst Workshops
Doordat we verschillende kerstarrangmenten maken, kun je je eigen sfeer creëeren en ga je naar huis met 
een sfeervolle decoratie waar je de hele kerstperiode nog van kunt genieten. Van voordeur tot dinertafel is 
het gehele huis in kerstsfeer aan te kleden. 
 
Voor 2019 hebben we er voor gekozen om voor het eerst in ons 39 jarig bestaan geen trendkleuren aan te 
geven. Tijdens de workshops kun je zelf de kleuren kiezen die bij jou het beste passen.
 

Middag en avond kerstworkshops 
Voor de muiddag en avond workshops kun je uit verschillende kerstarrangementen kiezen:
Deurkrans; Een 50cm strokrans kleden we aan als gezellige deurkrans op woensdagavond 11 december en 
maandagmiddag 15 december.
Kerstcascade; Klassiek arrangement in 2zijdige druppelvorm op een verhoging, op zondagmiddag 15 en 
woensdagavond 18 december.
Fun-sized Kerstboom in Oasis; We bouwen met blokken van steekschuim op een waterschotel en steken 
deze in kerstboomvorm op. Je hebt de keuze uit verschillende kerstboomvormen op vrijdagavond 13 en 
zaterdagmiddag 14 december.
Schakelbaar Kersttafelarrangment; een langwerpig kerstarrangement met kaarsen, geschikt voor een 
sfeervol het kerstdiner maken we op vrijdagmiddag 13 en op dinsdagavond 17 december.

Eendaagse kerstworkshop
Een Zwevend Kersttafelarrangement met bijpassende elementen voor bij het servies wordt gemaakt 
tijdens de eendaagse kerstworkshop op donderdag 12 december.

Middag Workshops   13:00 tot 15:45   cursuscode 
vrijdagmiddag 13 december  Schakelbaar Kerstafelarrangement  KTN1M-19 
zaterdagmiddag 14 december  Fun-sized Kerstboom in Oasis   KTN2M-19 
zondagmiddag 15 december  Kerst Cascade    KTN3M-19
maandagmiddag 16 december  Deurkrans    KTN4M-19
Prijs: € 49,50

Avond Workshops   19.15 tot 22:00   cursuscode
woensdagavond 11 december    Deurkrans    KTN1M-19 
vrijdagavond 13 december  Fun-sized Kerstboom in Oasis   KTN2M-19 
dinsdagavond 17 december  Schakelbaar Kersttafelarrangement  KTN3A-19 
woensdagavond 18 december  Kerst Cascade    KTN4A-19
Prijs: € 49,50

Dag Workshop  10:00 tot 15:45   cursuscode 

donderdag 12 december  Zwevend Kerstafelarrangement  KTN1D-19
Prijs: € 97,50
Gereedschap is niet inbegrepen bij het cursusgeld. We verzoeken je om je eigen gereedschap mee te 
nemen.

Level:
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Onze cursussen zijn speciaal ontwikkeld voor mensen met een drukke agenda. Wil jij graag een 
vakopleiding volgen maar kun je er niet de tijd voor vrij maken? Wil je graag een korte opfriscursus? 
Of ben je alleen geinteresseerd in één onderdeel of een deel van de vakopleiding? 
Dan is dit de mogelijkheid voor jou! Deze cursussen zijn op instapniveau en kunnen door iedereen gevolgd 
worden.  

Cursussen & Korte Vakopleidingen

Special Floral Event Design 
 
Een van de leukste dingen in het bloemenvak is het maken van bloemwerk voor grotere bruiloften en evenementen.
Het is toch prachtig als je dit soort specialistisch bloemwerk kunt maken? 
Tijdens deze nieuwe korte vakopleiding, die uniek is in Nederland, leren we je dat.

Het maken van een grote installatie voor een bloemenboog, stijlvolle aankleding voor een bedrijfsfeest, diner, 
bruiloft of andere memorabele gebeurtenis komt tijdens deze cursus allemaal aan bod onder leiding van 
verschillende floral designers die dit al jaren beoefenen.

Dag 1 Het maken van verschillende soorten frames en ondergronden.
Dag 2 Tafel Center Pieces
Dag 3 Bloemenbogen en entree arrangementen
Dag 4 Podium decoratie
Dag 5 Om 10 uur zetten we nog even de puntjes op de i voordat het evenement begint.
Vanaf 11 uur is er de mogelijkheid om met de hop on hop off bus de andere locaties te bezoeken.

Special Floral Event Design 2019  10:00 - 15:45   cursuscode
dinsdag 11 juni     zaterdag 15 juni   SPI1D-19
Prijs: € 850,-

Level:
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Handgebonden Boeketten cursus 
 
Tijdens deze cursus van twee dagen of vier avonden worden vier verschillende boeketten gemaakt. Aan 
het eind van de handgebonden boeketten cursus ontvangt iedere cursist een certificaat van deelname. 
Gereedschap is niet inbegrepen bij het cursusgeld. We verzoeken je om je eigen gereedschap mee te 
nemen.

2 dagen Handgebonden boeketten cursus Niveau 1
Dag 1: gemengd handgebonden boeket, een boeket in groepen en verpakken;
Dag 2: bruidsboeket en lineair boeket. 
 

4 avonden Handgebonden boeketten cursus niveau 1
Avond 1 gemengd handgebonden boeket;
Avond 2 handgebonden boeket in groepen;
Avond 3 bruidsboeket; 
Avond 4 lineair handgebonden boeket.

2 dagen Handgebonden boeketten cursus Niveau 2
Dag 1: freestyle boeket, een frame boeket;
Dag 2: rouwboeket en cascade boeket.
 

4 avonden Handgebonden boeketten cursus niveau 2
Avond 1 freestyle boeket;
Avond 2 frame boeket;
Avond 3 rouwboeket;
Avond 4 cascade boeket.

Cursus data 2018 /2019 
2 dagen    10:00 - 15:45    cursuscode
begindatum   einddatum       
woensdag 30 januari, 2019  woensdag 6 februari, 2019   HBI1D-19
donderdag 14 maart   vrijdag 15 maart    HBI2D-19
donderdag 25 april   vrijdag 26 april    HBI3D-19
vrijdag 17 mei   vrijdag 25 mei    HBI4D-19
donderdag 27 juni   donderdag 4 juli    HBI5D-19
dinsdag 27 augustus  woensdag 28 augustus   HBI6D-19
donderdag 29 augustus  vrijdag 30 augustus    HBI7D-19
vrijdag 11 oktober   vrijdag 18 oktober    HBI8D-19
donderdag 14 november  vrijdag 15 november    HBI9D-19
Prijs: € 197,50 

4 donderdagavonden  19:15 - 22:00     cursuscode 
17 januari, 2019   24, 31 januari, 7 februari, 2019   HBI1A-19
28 februari   7, 21, 28 maart     HBI2A-19
29 augustus   5, 19 en 26 september    HBI3A-19
31 oktober   14, 21, 28 november                      HBI4A-19
Prijs: € 197,50

Level:

&
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Bruidsbloemwerk                                                
Bruidsbloemwerk speelt een belangrijke rol bij een trouwerij. Bloemen vervolmaken de feestelijke 
aangelegenheid. Daarom dient het bloemwerk goed op elkaar afgestemd te zijn.

Deze 5daagse vakopleiding ‘Bruidsbloemwerk’ is bedoeld voor iedereen die, eventueel na het volgen van de 
Vakopleiding en/of Vervolg Vakopleiding, zich willen specialiseren in de vrolijke en 
creatieve kant van het bloemenvak. De cursus is ook geschikt voor diegenen die hun vaardigheden wat 
willen opfrissen. Deze opleiding start bij het begin, hetgeen inhoudt dat alle werkzaamheden worden 
voorgedaan en daarna gezamenlijk worden opgebouwd.

Tijdens deze Bruidswerkcursus van vijf achtereenvolgende dagen, niveau 1, maken we:
Dag 1 Handgebonden bruidsboeket, dame- en heren corsage m.b.v. draadtechnieken;
Dag 2 Biedermeier bruidsboeket op Oasis met bouttonaire;
Dag 3 Haarcorsage en een pomander bruidsboeket;
Dag 4 Druppelvormig bruidsboeket in lineaire stijl op Oasis;
Dag 5 Bruidstasje in een Bolsaflora ondergrond en een bijpassende bruidegoms corsage 
 m.b.v. lijmtechnieken. 
 
Tijdens deze Bruidswerkcursus van vijf achtereenvolgende dagen, niveau 2, maken we:
Dag 1 Een romantisch bruidsboeket op een Oasis houder met bijpassende corsage;
Dag 2 Een draadgebonden bruidsboeket van o.a. orchideeën en rozen;
Dag 3 Cascade bruidsboeket m.b.v. draadtechnieken in combinatie met lijmtechnieken;
Dag 4 Altaar versiering en bruidstoelen;
Dag 5 Bruidswagen decoratie.

Cursusdata 2019 
 
5 dagen    10:00 - 15:45    cursuscode 
maandag 11 maart 2019  vrijdag 15 maart, 2019   BW151-19 
maandag 18 november  vrijdag 22 november   BW152-19
Prijs: € 750,-

Level:

&
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Rouwbloemwerk
Deze 2-daagse vakopleidingen zijn niet alleen geschikt voor (oud)cursisten, maar ook voor bloemisten of hun 
personeel, die een korte praktijkgerichte cursus willen volgen om nog wat extra technieken onder de knie te krijgen 
of deze te herhalen.

De technieken die voor dit soort bloemwerk worden aangeleerd zijn zeker niet alleen maar bruikbaar voor
rouwbloemwerk en kunnen ook worden gebruikt voor vele andere arrangementen, zoals tafelversieringen, 
autoversieringen en zaaldecoraties.

 
De Rouwbloemwerk Cursus Niveau 1 ziet er als volgt uit:
Dag 1 Er wordt eerst een rouwboeket geoefend voordat we een druppelvormig rouwarrangement maken. In de 
middag maken we een kruisvormig rouwarrangement in Oasis® Florette.
Dag 2 Ruitvormig rouwarrangement, hartvormig arrangement in Oasis® vorm.
 

De Rouwbloemwerk Cursus Niveau 2 ziet er als volgt uit:
Dag 1 Urn decoratie, Kist arrangement in combinatie met natuurlijke materialen zoals hout en takken.
Dag 2 Experimenteel rouwarrangement en een gezamelijke rouwkist bedekking. 
 
Alle arrangementen kunnen mee naar huis genomen worden, behalve het gezamelijke rouwkistarrangement dat als 
groep gemaakt wordt.

Mocht je nóg meer willen weten over ‘Rouwbloemwerk’, dan zijn hierover in onze boekwinkel (met ruim 180 ver-
schillende internationale titels) nog veel méér schitterende ideeën te koop!

Gereedschap is niet inbegrepen bij het cursusgeld. We verzoeken je om je eigen gereedschap mee te nemen. 

 

Cursusdata 2019
2 dagen    10:00 - 15:45     cursuscode
dinsdag 2 juli, 2019  woensdag 3 juli, 2019     FWI1D-19
donderdag 4 juli   vrijdag 5 juli      FWI2D-19 
Prijs: € 295,-

Level:

&
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Master Classes
Master Classes zijn vaak intensieve 1daagse lessen die gegeven worden door een wereld beroemde master 
designer. Deze master classes zijn zeer geschikt voor (ex) cursisten / bloemstylisten die zich willen laten 
inspiren en nieuwe technieken willen leren of les willen krijgen van hun favoriete designer!

3 dagen Master Class met Gregor Lersch, februari 2019
Gregor Lersch is een toonaangevende Meester bloembinder die wereldwijd bloemisten inspireert. Hij is 
de auteur van een hele reeks aan inspirerende en bijzonder informatieve boeken.
Zijn kenmerkende stijl en technieken herken je terug in het bloemwerk van Meesterbinders over de hele 
wereld.

Tijdens deze 3 daagse Master Class komen een hoop interessante onderwerpen aan bod, waaronder 1 
dag plant design. Op de eerste dag maak je een paar arrangementen met verschillende planten in de 
hoofdrol! De planning van de andere twee dagen moet nog bekend gemaakt worden!
Gereedschap is niet inbegrepen bij het cursusgeld. We verzoeken je om je eigen gereedschap mee te 
nemen.
 
Cursus data 2019 
 
3 Daagse Master Class  09:00 - 17:00    cursuscode
woensdag 20 februari  donderdag 21, vrijdag 22 februari  MCI1D-19

Level:

Korte Dutch Floral Design opleiding
Deze 5-daagse vakopleiding is geschikt voor iedereen die graag wil beginnen met de DFD vakopleiding maar niet 
voldoende tijd heeft om alle 25 of 30 lesdagen te volgen. Na het volgen van de korte DFD opleiding bestaat de 
mogelijkheid om daarna alsnog 'in te stromen' in de Nationale DFD Vakopleiding lesdag 7.

De korte DFD opleiding is een korte vakopleiding waarbij je in 5 aaneengesloten dagen zoveel mogelijk verschillend 
bloemwerk leert maken, zodat je in de praktijk zo snel mogelijk uit de voeten kunt: bruidsboeket, 2 verschillende 
corsages, vaas, schaal, ajourkrans, gemengd handgebonden boeket, groepen boeket en een rouwarrangement.
De korte DFD opleiding wordt in de meeste gevallen tweetalig gegeven; Nederlands en Engels.

Inbegrepen bij de Korte DFD opleiding
Koffie, thee, sappen en lunches, mes, schaar en rozenschrapper, kleurenbrochures met voorbeelden van Oasis® 
producten, 5% korting op het Floral Design Supplies assortiment en een certificaat van deelname. 
 
Korte DFD opleiding   09:30 - 16:15     cursusgeld: € 950,- 
Module 1 (1 week):     maandag 28 januari, 2019  t/m  vrijdag 1 februari, 2019
Module 1 (1 week):     maandag 18 maart   t/m  vrijdag 22 maart 
Module 1 (1 week):     maandag 2 september  t/m  vrijdag 6 september 
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Het Boerma Instituut staat nationaal en internationaal voornamelijk bekend om haar professionele 
vakopleidingen. Mensen komen dan ook van over de hele wereld voor de meest uiteenlopende redenen 
naar het Boerma Instituut om deze opleidingen te volgen. In de loop der jaren zijn er heel wat oud 
leerlingen van deze opleidingen succesvol geworden in binnen en buitenland.

Complete Vakopleidingen
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Professional Dutch Floral Design Opleiding (DFD)
 
Onze DFD Vakopleidingen zijn opgezet voor iedereen die een eigen bloemenwinkel wil beginnen of hier als 
vakbekwaam bloembinder of -bindster wil gaan werken. Overigens wordt deze vakopleiding ook heel vaak gevolgd 
door mensen die -als hobby- alles willen weten over bloemschikken.

Het Boerma Instituut is één van de weinige ter wereld waar men in een zéér korte tijd de belangrijkste kneepjes van 
het bloemschikken ‘Nederlandse Stijl’ onder de knie kan krijgen! Daarom is het mogelijk om de internationale DFD 
opleiding in modules van 5 lesdagen te volgen, zodat de opleiding sneller afgerond kan worden..
 
Pratijk gericht 
De DFD opleiding is voornamelijk gericht op het praktische gedeelte van 
het vak. Echter zijn er ook een aantal theorielessen en een lesboek
waarin je de theorie op je eigen tempo kunt volgen. 
Tijdens deze cursus leer je hoe je de volgende soorten bloemwerk 
maakt:
- Handgebonden boeketten; gemengd, gegroepeerd, lineair, 
  mille fleur en handgebonden bruidsboeket;
- Bruidsboeketten; o.a. Biedermeier, druppel, lineair, pomander;
- Corsages; heren, dames, haar, hoed;
- Rouwbloemwerk;
- Vazen, containers, kransen en tafel decoraties in verschillende 
  stijlen, gebruikmakend van verschillende technieken.

De opzet van onze vakopleidingen is om in een korte tijd een zo volledig mogelijke praktijkopleiding te verzorgen. Dit 
betekent dat er hard gewerkt zal moeten worden. Uit ervaring weten we dat het al met al veel werk is. Wanneer 
we gezamenlijk de schouders eronder zetten, maak je een zeer goede kans om de opleiding met positieve 
resultaten af te ronden. 
Gezien bloemschikken een praktisch vak is; Hoe vaker je dit bloemwerk maakt, hoe beter en sneller het allemaal 
gaat. Omdat het moeilijk is om als volwassenen een stageplek te vinden, verplichten we niemand om stage te lopen 
maar we raden het wel aan. Wel geven we je tijdens de vakopleiding zeer regelmatig huiswerk op. Op deze manier 
krijg je beslist een veel ruimere ervaring, meer routine en –zeer belangrijk- vooral meer zelfvertrouwen. Hoe vaker 
je oefent, hoe makkelijker het allemaal zal gaan. Dat is vooral van belang voor het af te leggen examen. 
 
Praktijk examen
Er is alleen een praktijk examen, geen theorie examen. Tijdens het examen dient iedere kandidaat 5 arrangementen 
te maken. e examenwerkstukken worden beoordeeld op vormgeving, houdbaarheid en techniek. De corsages 
worden tijdens de opleiding gecijferd en tellen mee voor het examen. 
 
Inbegrepen bij onze DFD Vakopleidingen
Koffie, thee, sappen en lunches, mes, schaar en rozenschrapper, kleurenbrochures met voorbeelden van Oasis® 
producten, 5% korting op het Floral Design Supplies assortiment, excursie naar bloemenveiling ‘FloraHolland’, het 
praktijkexamen en de daaraan voorafgaande examenvoorbereidingsdagen, certificaat van deelname of (na positief 
afgelegd examen) het Dutch Floral Design diploma.

Cursus data 2019
Nationale DFD dagopleiding 10:00 - 15:45     cursuscode  cursusgeld: € 2.975,- 
woensdag 6 februari, 2019  ntb 2020   VON1D-19   Het is ook mogelijk om in  
dinsdag 10 september  ntb 2020   VON2D-19  termijnen te betalen. 
          Vraag naar de voorwaarden 
Nationale DFD avondopleiding 19:00 - 22:00    cursuscode   cursusgeld: € 2.975,- 
donderdagavond 12 september, 2019 ntb 2020   VON1A-19
 
Internationale DFD dagopleiding 09:30 - 16:15     cursuscode  cursusgeld: € 4.500,- 
maandag 18 maart, 2019  vrijdag 19 april, 2019 VO151-19
maandag 2 september  vrijdag 4 oktober  VO152-19   

Internationale professional DFD opleiding in Modules   09:30 - 16:15  cursusgeld: € 950,-
Module 1 van de internationale DFD vakopleiding is een korte vakopleiding waarbij je in 5 dagen zoveel mogelijk 
verschillend bloemwerk leert maken, zodat je in de praktijk zo snel mogelijk uit de voeten kunt.
Module 1 (1 week):     maandag 28 januari  VO110-19
Module 1 (1 week):     maandag 18 maart  VO111-19 
Module 1 (1 week):     maandag 2 september VO112-19 
Module 1 (1 week):     maandag 11 november VO113-19 
Data van de overige modules zijn op aanvraag verkrijgbaar en alle data staan op de website www.bloemschikken.nl

Level:

Lengte van de cursus 
Er zijn drie vakopleidingen; 
Dag, Avond en Internationaal. Deze opleidingen 
hebben dezelfde inhoud, het verschil zit in tijd. 
De Nederlandstalige dagopleiding is van 10.00 tot 
15.45 uur. 30 lesdagen. 1 dag in de week

De internationale is van 09:30 tot 16:15. 25 lesda-
gen. 5 dagen in de week. 
 
De avondvakopleiding is van 19.00 tot 22.15. 34 
lesavonden en 1 dag examen.
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Advanced Dutch Floral Design opleiding (ADFD)
 
Voor verdere ontwikkeling van je vaardigheden.
Deze ADFD cursus is een voortborduring op de Professional DFD vakopleiding. Waarbij men uitbebreidere 
arrangementen en boeketten leert maken, die men in de praktijk ook tegenkomt. 

Sommige onderwerpen uit de ADFD cursus
Naast een breed scala aan gevorderde technieken voor bruids- en rouwbloemwerk zijn de volgende
onderwerpen zijn deel van de ADFD opleiding:  
- Tafelsetting decoreren;
- Uitbegreid bruidsbloemwerk;
- Arrangementen zonder steekschuim;
- Autoversiering;
- Styling en Thema's;
- Hollandse Meesters. 

Twee mogelijkheden om de ADFD opleiding te volgen
De Nederlandstalig ADFD opleiding is 20 lesdagen, 1 keer in de 14 dagen. lesdagen van 5 uur.
De fulltime internationale ADFD opleiding is 3 weken lang, 5 dagen per week. Elke lesdag is 6 uur.

Inbegrepen bij onze ADFD Vakopleiding
-  Koffie, thee, sappen en lunches;
-  Mes, schaar en rozenschrapper;
-  Kleurenbrochures met voorbeelden van Oasis® producten; 
-  5% korting op het Dutch Floral Design Supplies assortiment; 
-  Het praktijkexamen en de daaraan voorafgaande examenvoorbereidingsdagen;
-  Certificaat van deelname of (na positief afgelegd examen) het Dutch Floral Design diploma. 
 

Examen
Tijdens het examen dient iedere kandidaat twee uitgebreide arrangementen te maken. De onderwerpen 
worden ruim voor aanvang bekend gemaakt van het examen, waarbij het Boerma Instituut een keuze 
maakt uit de volgende onderwerpen: tafeldecoratie, bruidsboeket, corsages, object versiering of handge-
bonden boeket. 
 

Cursus data 2019 
Nationale ADFD   10:00 - 15:45   cursuscode 
woensdag  30 oktober   ntb 2020    VVN2D-19
Cursusgeld: € 2.600,-
 
Internationale ADFD   09:30 - 16:15   
maandag 25 april    woensdag 15 mei   VVI1D-19
maandag 7 oktober    vrijdag 25 oktober   VVI2D-19 
Cursusgeld: € 3.950,- 

Level:
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Master in Dutch Floral Design
 

De Master in Dutch Floral Design vakopleiding is het hoogste niveau dat het Boerma Instituut aanbiedt.
Het groeiende zelfvertrouwen op dit gebied, gecombineerd met ontplooiing van eigen talent en creativiteit, 
speelt een belangrijke rol op de lange weg naar de status van Master in Dutch Floral Design,
wereldwijd de ‘top of the bill’.

 
Een ruime keus aan specialisten
Een groot gedeelte van de demonstraties en lessen zal worden verzorgd door internationaal bekende 
Meesterbinders, waarvan een deel zelfs hun eigen boeken mee zal brengen. Het lesrooster staat min of 
meer vast, maar hangt ook af van verschillende trends en ontwikkelingen. Designers die aan onze 
Master Course  lesgeven of lesgegeven hebben: Aad van Uffelen, Bart van de Elsken, Brigitte Heinrichs, 
Carel Schenk, Irma Mus, Jacqueline Boerma, Nicky Markslag, Peter Boeijkens, Petra van de Veen, Pim van 
den Akker en Tomas De Bruyne. Ieder met een unieke kennis en speciale vaardigheden. 

Een aantal onderwerpen 
Een andere benadering aan bloem design, Een project op een budget, PraktischeAvant-Garde, Gala werk.
 

Curriculum 
Van de cursisten wordt verwacht dat ze van 09.00 tot 09.55 uur én van 15.45 tot 17.00 uur tijd maken 
voor noodzakelijk onderzoek én het voorbereiden van de te maken onderdelen voor het praktijkexamen. 
Hiervoor dienen o.a. calculaties & offertes, collages, tekeningen en een maquette gemaakt te worden. 
 

Internationale Master in Dutch Floral Design vakopleiding 
De fulltime 3-weekse internationale Master in Dutch Floral Design Course (MDFD), wordt 5 dagen per 
week gegeven. 
 

Examen en Diploma
Tijdens onze internationale MDFD worden twee praktijkexamens afgenomen. Eén daarvan is een 
groepsexamen, het andere een persoonlijk examen. Het diploma wordt alleen uitgereikt als beide 
examenonderdelen voldoende worden gemaakt. De werkstukken worden beoordeeld op; ontwerp, 
techniek, creativiteit, kleur- en materiaalkeuze, opdrachtenboek.

 
Cursus data 2018 / 2019 
 
International MDFD Master in Dutch Floral Design      10:00 - 15:45 
maandag 20 mei, 2019    vrijdag 7 juni, 2019 
Cursusgeld: € 4.900,-

Level:

Cursussen op maat
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Cursussen op maat
Bij het Boerma Instituut is (bijna) alles mogelijk! In overleg kunnen we lessen organiseren zoals jij ze wilt 
hebben. Handig voor bedrijven die een leuk uitje willen organiseren of voor bloemisten die hun personeel 
willen trainen. Zo werken wij ook vaak samen met buitenlandse scholen een trainingsprogramma. De 
mogelijkheden zijn eindeloos! 
 
Demonstraties voor uw bedrijf of doelgroep kunnen wij ook regelen! Het Boerma Instituut gaat al sinds de 
jaren 80 de hele wereld over om demonstraties en lessen te verzorgen. 
 
Ook als je op maat gemaakte privélessen wilt, dan behoort dat ook tot de mogelijkheden!

Heb je speciefieke wensen? In principe is (bijna) alles mogelijk! Stuur een mailtje naar info@boerma.nl. 

 
Bedrijfsuitje of bedrijfstraining?
Voor ieder niveau is een gezellige bloemrijke oplossing te bedenken; of het nu gaat om een handgebonden 
boeket, een biedermeierarrangement, een tafelkrans of een zeer exclusief bloemstuk. En dit alles binnen 
een tijdsbestek en met een groepsgrootte die jij wenst; vanaf een halve dag tot en met (bijvoorbeeld) vijf 
of meer dagen.
 

Kerst evenement
Wil je eens wat anders voor je medewerkers dan een kerstpakket of cadeaubon? Combineer dan een
kerstfeest met een kerstcursus/workshop en kerstdiner. In een gezellige setting bij ons in het Boerma 
Instituut® en Café de Mijnen kunnen wij dit geheel  verzorgen.
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Groepslessen en/of demonstraties
Inbegrepen bij het cursusgeld
Bij het onderstaande cursusgeld zijn alle te gebruiken materialen, een certificaat van deelname, koffie/
thee, frisdrank en (tijdens gehele lesdagen) een uitgebreid lunchbuffet inbegrepen. Gereedschap is echter 
niet inbegrepen bij het cursusgeld. We verzoeken je om eigen gereedschap mee te nemen.

Halve lesdag Hele lesdag

Aantal 
cursisten

Cursusgeld per 
halve dag per 
cursist

Totaal per 
dag in Euro

Aantal 
cursisten

Cursusgeld per 
hele dag per 
cursist

Totaal per 
dag in Euro

10

15

20

€ 85,-

€ 125,-

€ 75,-

€ 1.275,-

€ 1.250,-

€ 1.500,-

10

15

20

€ 150,-

€ 200,-

€ 140,-

€ 2.212,50

€ 2.000,00

€ 2.700,00

Level:

Privé lessen in Nederlands bloemschikken en –binden
 
Privé lessen zijn de beste en snelste manier om de technieken perfect onder de knie te krijgen. Privé lessen 
kunnen op ieder gewenst niveau worden gegeven. Je kunt deze lessen beschouwen als een investering in 
jouw bloemsierkunst-toekomst.

Indien je kennis van bloemschikken nog niet zo uitgebreid is adviseren wij minimaal drie dagen:

Dag 1  Verzorging van snijbloemen, diverse draadtechnieken en een draadgebonden 
           Biedermeier-bruidsboeket;
Dag 2  Modern draadgebonden bruidsboeket en corsages;
Dag 3  Diverse arrangementen in steekschuim, zoals ‘tuintjes’ en lineaire schikkingen.

Dit zijn de belangrijke onderdelen. Wanneer ook nog een 4e en een 5e dag worden toegevoegd adviseren 
wij om dieper op deze onderdelen in te gaan.

Inbegrepen bij het lesgeld
-    Alle ondergronden;
-    Benodigde bloemen-, blad- en bijmaterialen;
-    Diverse kleurenbrochures;
-    Alle lunches, inclusief koffie of thee en (fris)drank
-    Engelstalig Certificaat van deelname.

Het cursusgeld voor de Privé Lessen bedraagt per persoon/per dag

Level:

Aantal studenten Cursusgeld
per dag

Cursusgeld
per dag

Cursusgeld
per dag

Cursusgeld
per dag

Cursusgeld
per dag

Aantal dagen 1 dag 2 dagen 3 daen 4 dagen 5 dagen

1

2

3

4

€ 525,-

€ 450,-

€ 400,-

€ 350,-

€ 510,-

€ 440,-

€ 390,-

€ 505,-

€ 430,-

€ 500,-

€ 340,-

€ 380,-

€ 330,-

€ 420,-

€ 370,-

€ 495,-

€ 410,-

€ 360,-

€ 310,-€ 320,-
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Algemene voorwaarden 

Het Boerma Instituut heeft duidelijke voorwaarden omtrent inschrijvingen voor de diverse opleidingen en 
de betalingen daarvan.

 1. Inschrijvingen en deelname
                              1.1.  
                       1.2.  

                          1.3.  

                           1.4. 

                           1.5.
                           1.6.  

                           1.7.  

                           1.8.  
                           
                            1.9. 

                   
                            1.10.

 2. Aanvang van opleidingen
                         2.1.  

 3. Annulering van een opleiding door het Boerma Instituut
  3.1.  

                    
 4. Annulering van een opleiding door de deelnemer
   4.1.  

  4.2. 
  4.3.  

  4.4.  

  4.5.  

  4.6.
 
  4.7

  4.8.

  4.9

                    
  5. Portretrecht
  5.1. 
  
  5.2. 
 
  6. Persoonsgegevens
  6.1.

Inschrijvingen vinden plaats voor een volledige opleiding, nooit voor een deel ervan;
Bij inschrijving voor een opleiding verplicht de deelnemer zich tot het betalen van het volle-
dige cursusgeld. Wanneer gebruik wordt gemaakt van een 
betalingsregeling, behoren hiertoe ook de administratie- en incassokosten; 
De opleidingen van het Boerma Instituut zijn persoonsgebonden en dus niet 
overdraagbaar
Niet betalende relaties van deelnemers kunnen tijdens de lesuren niet worden toegelaten in 
de leslokalen;
Niet gevolgde lessen kunnen niet worden gecompenseerd en/of verrekend;
Bij verhindering van de cursist kan de les om rooster technische redenen niet worden inge-
haald. Men dient zich wel vooraf schriftelijk of per email af te melden;
Wanneer geen gebruik wordt gemaakt van een betalingsregeling is de inschrijving pas defini-
tief na betaling van het volledige cursusgeld;
Wanneer wel gebruik wordt gemaakt van een betalingsregeling is de inschrijving pas defini-
tief na betaling van het inschrijfgeld;
Indien u niet (tijdig) voldoet aan de betalingsverplichting, behoudt het Boerma Instituut zich 
het recht voor u uit te sluiten van deelname. U blijft te allen tijde aansprakelijk voor de na-
koming van de betalingsverplichting en de eventuele bijkomende kosten;
Toeslag voor lessen in het weekend 50%.

 
Voor alle opleidingen geldt steeds dat er slechts wordt gestart met de opleiding bij 
voldoende deelname, te beoordelen door het Boerma Instituut.

Wanneer een opleiding wordt geannuleerd door het Boerma Instituut worden de deelnemers 
hiervan tijdig op de hoogte gebracht. 
Reeds gedane betalingen worden dan volledig gerestitueerd.

Annulering door de deelnemer dient uitsluitend schriftelijk of per email te geschieden.Datum 
poststempel geldt als datum van annulering.
De wettelijke bedenktijd bedraagt 14 dagen, gerekend vanaf de inschrijvingsdatum.
Wanneer de cursus binnen 14 dagen na inschrijving begint, stemt u ermee in dat u afziet van 
de bedenktijd.
Annulering van de opleiding door de deelnemer dient uitsluitend schriftelijk of per email te 
geschieden. Datum poststempel geldt als datum van annulering;
Wanneer de inschrijving wordt geannuleerd tot 60 dagen voor aanvang van de opleiding dan 
zijn administratiekosten ad € 50,- verschuldigd. Bij lessen voor georganiseerde groepen zijn 
administratiekosten ad € 10,- per ingeschreven deelnemer verschuldigd;
Wanneer de inschrijving wordt geannuleerd 60 tot 30 dagen voor aanvang van de opleiding is 
25% van het totale cursusgeld verschuldigd;
Wanneer de inschrijving wordt geannuleerd 30 dagen of minder voor aanvang van de  
opleiding dan is 50% van het totale cursusgeld verschuldigd; 
Wanneer de inschrijving wordt geannuleerd 14 dagen of minder voor aanvang van de 
opleiding dan is 100% van het totale cursusgeld verschuldigd;
Wanneer een inschrijving wordt geannuleerd vanwege ziekte, ziekenhuisopname of een 
sterfgeval, dan behoudt het Boerma Instituut zich het recht voor te vragen om een dokters-
verklaring c.q. overlijdensbericht.

Opnamen en foto’s van cursussen gemaakt door het Boerma Instituut® kunnen gebruikt 
worden voor publiciteitsdoeleinden op de website of in de brochure, etc. 
Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart u akkoord te gaan met de publica-
tie van dit materiaal tenzij u uw bezwaar van tevoren schriftelijk heeft aangegeven. 
 
Het Boerma Instituut behandelt alle verzamelde persoons gegevens vertrouwelijk en deelt 
deze niet met derden.

Het Boerma Instituut is 
aangesloten bij de NRTO 
(Nederlandse Raad voor 
Training en Opleiding)

Bank
ABN-AMR
Zijdstraat 46a
1431 ED Aalsmeer
Rekeningnummer
NL04 ABNA 0565 0158 85
SWIFT-Code   ABNANL2A
Kamer van Koophandel: 
58292993
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Contact   
Boerma Instituut
Legmeerdijk 227  
1432KA  Aalsmeer
The Netherlands
info@boerma.nl
Telephone:+31 - (0)20 - 441 53 06
www.dutchfloraldesign.com
facebook.com/boerma.instituut

    

partner

       Het Boerma Instituut is een erkend opleidingsinstituut:


