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WP 2 : Kwalificatiematrix 
EQF 6 - F | Bloemist  
 

Descriptors op niveau 6:  
K: Gevorderde kennis van een werk- of studiegebied, met een kritisch begrip van theorieën en principes  
S: Gevorderde vaardigheden, die beheersing en innovatie demonstreren, vereist om complexe en onvoorspelbare problemen op een gespecialiseerd 
gebied van werk of studie  
R/A : Beheer complexe technische of professionele activiteiten of projecten, neem verantwoordelijkheid voor besluitvorming in onvoorspelbare werk- of 
studiecontexten; verantwoordelijkheid nemen voor het managen van professionele ontwikkeling van individuen en groepen 
 
Een
heid 

Eenheidstitel   

0 Belangrijkste competenties en basisvaardigheden R 
0. A Een aanpassingsvermogen 

gaat over ondernemerschap, innovatie, communicatie, analyseren, kritisch denken, samenwerken etc. 
- kan onderzoeken, leren, verkennen en innoveren - denkt en analyseert kritisch en lost vraagstukken op  
- kent de waarde van andere ideeën, zorgen en drijfveren   
   
  
  

EQF 
6 - G 
EQF 
6 - L 

0. C Creativiteit gaat over problemen oplossen, idee ontwikkeling, innovatie enz. 
 - heeft een open en nieuwsgierige geest en gebruikt deze om nieuwe ideeën te ontwikkelen  

EQF 
6 - G 
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- zet nieuwe ideeën in daden om problemen op te lossen of het ontwikkelen van nieuwe diensten / producten 
 
  

EQF 
6 - L 

0.S Duurzaamheid 
gaat over afval, water, energie 
- kent de basis van ecologische processen in natuurlijke systemen 
- plant en voert werktaken uit op een ecologisch duurzame manier 
- past werkprocessen aan binnen de richtlijnen, om duurzaamheid te behouden in een veranderende omgeving 
- beoordeelt de milieu-impact van een werkproces 
  

EQF 
6 - G 
EQF 
6 - L 

0.T Technologie 
gaat over digitale basistools (ITC, mobiele telefoon, foto) 
- voert werktaken uit met behulp van digitale tools 
- kent relevante apparatuur en machines 
- kent de basiswetgeving betreffende de reproductie van digitale bronnen voor privé- en commerciële doeleinden 
- begrijpt de risico's van webgebaseerde communicatie, zoals virussen, malware 
- evalueert webpagina's op relevantie en betrouwbaarheid van inhoud 
- neemt deel aan de evaluatie van het gebruik van technologie in een werktaak 

EQF 
6 - G 
EQF 
6 - L 

1 Sector kerncom
petentie 

Kennis Vaardigheden Verantwoordelijkheid en 
autonomie 

R 

1.1 Productie ( sector 
gerelateerd ) gaat 
over werkplek, 
gereedschap, 
werkprocedures, 
plantkunde 

- heeft 
uitgebreide kennis over plantenvoe
ding, bodemkunde en 
gewasbescherming 
  
- weet hoe species te beschermen  

- heeft uitgebreide vaardigheden 
op de beschikbaarheid, leverbaarheid en de 
verzorging van planten en plantendelen 
volgens hun behoeften 
  

- trekt 
onafhankelijk conclusies in 
de werkvoorbereiding en de 
organisatie van materialen, 
gereedschappen en 
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(plantclassificatie, 
botanische namen, 
groeiomstandighed
en) 
 
  

  
- weet een breed scala aan 
verschillende producten te 
vervaardigen , met een kritisch 
begrip van de theorieën en 
principes voor de sector 
  
- heeft uitgebreide kennis van 
technologieën en processen 

- benoemt en rechtvraardigt verzorgings 
instructies   
  
- plant , leg uit en begeleidt alle stappen in het 
productieproces 

apparatuur , evenals 
aspecten van de uitvoering 

1.2 Productontwikkelin
g (sector 
gerelateeerd) gaat 
over levering , 
partners / netwerk, 
marketing, het 
ontwikkelen van 
producten (in kaart 
brengen van de 
behoeften, een 
plan, het werk in 
een creatief proces, 
creatieve 
gereedschappen ...)  

- heeft uitgebreide kennis van 
verkoop en leveringsketens 
  
- kent het belang van 
assortimentsplanning en 
risicobeoordeling 
  
- weet trends in kaart te brengen 
  
- heeft uitgebreide kennis van de 
grondstoffenwetenschap 

- ontwikkelt het assortiment en de verkoop 
en voert een meerjarige assortimentsplanning 
uit 
  
- ontwikkelt volgens trends en innovaties 
  
- voert veranderingen door op korte en lange 
termijn 
  
- legt beslissingen uit en rechtvaardigt deze  

- organiseert, controleeert 
en verandert alle processen 
in het bedrijfsproces 
  
- werkt in aangepaste korte 
en lange termijn cycli 

  

1.3 Communicatie en 
bedrijf (sector 
gerelateerd) gaat 
over ondernemersch

- kent het economische 
systeem en relevante 
overheid instanties 
  

- beoordeelt alle verplichtingen en 
raakvlakken van het bedrijfsleven met het 
economische systeem 
  

- werkt binnen de wettelijke 
grenzen van de zakelijke 
cycli en past wetten van de 
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ap, marketing, wet- 
en regelgeving, 
verbaal en visueel 
communiceren met 
klanten, verkoop en 
dienstverlening  

- kent alle relevante wettelijke 
vereisten 
  
- is bekend met  relevante 
verzekeringsmaatschappijen 
  
- heeft uitgebreide kennis van 
verkoop, omgang met klanten, 
collega's en leidinggevenden 
  
- kent de planning van 
medewerkers 

- plant medewerkers volgens werkproces en 
kwalificatie 

markt in de samenleving 
toe 

1.4 Veiligheid en 
gezondheid (sector 
gerelateerd) gaat 
over gezondheidsm
aatregelen, veilige 
werkmethoden, 
netheid/hygiëne, 
uitrusting, 
bestrijdingsmiddele
n, plantkunde, 
werkomgeving 
 
  

- kent wet- en regelgeving bij het in 
dienst nemen van personeel en het 
opleiden van jongeren 
  
- heeft uitgebreide kennis over 
gezonde en veilige 
werkomgevingen 

- stelt volgens de wettelijke eisen plannen 
op voor het behoud van de gezondheid van 
medewerkers in lijn met de eigen 
bedrijfsvoering 
  
- organiseert het werk voor het bedrijf en de 
medewerkers, rekening houdend met 
ergonomische omstandigheden, efficiëntie en 
veiligheid 

- evaluereert, 
respecteert en integreert de  
behoeften en wensens van 
het individu in de workflow 
  
- ontwikkelt en evalueert 
gezondheids- en 
veiligheidssystemen op 
organisatieniveau 
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1.S Duurzaamheid (sect
or gerelateerd) gaat 
over duurzaam 
gebruik van 
hulpbronnen, 
ecologische 
voetafdruk, eerlijke 
handel, 
bescherming van 
het milieu en 
soorten, UN's 
Sustainable 
Development 
Goals Kennis van uw 
groene 
toeleveringsketen Cr
adle to cradle, 
circulaire economie 
 
 
 
 
  

- kent de principes van circulaire 
economie en weet hoe deze de 
sector beïnvloedt 
  
- heeft uitgebreide kennis van 
duurzaam werken, duurzame 
producten en productie 

- werkt in het kader van duurzaamheid en 
ecologie 
  
- ontwikkelt innovatieve en duurzame 
oplossingen voor de industrie 

- integreert de principes van 
duurzaamheid en 
milieubewust gedrag in het 
bedrijf 
  
- wint nieuwe kennis op dit 
gebied in en 
handelt dienovereenkomsti
g 

  

1.T Technologie (sector 
gerelateerd) gaat 
over digitale tools 
(voor betaling, 

- heeft uitgebreide kennis over 
digitale tools 
  

- werkt met digitale weergavefuncties 
  
- ontwikkelt advertentieconcepten en 
advertentiematerialen 

- selecteert en gebruikt de 
juiste technische oplossing 
voor de betreffende taak 
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communicatie, in de 
productie) - 
technologische tools 
(VR..) 
  

- kent digitale media en 
presentatievormen 
  
- kent de mogelijkheden van VR/AR 
  
- is bekend met  
gegevensverwerking 
  
-heeft uitgebreide kennis van 
digitale besturingssystemen ten 
behoeve van productie 
  
- heeft uitgebreide kennis van 
online marketing en netwerken 
met branchegerelateerde bedrijven 

  
- plant, evalueert en coördineert 
reclameactiviteiten 
  
- gebruikt ICT op een kritische manier als 
instrument bij budgettering, communicatie 
met klanten, voor strategische planning en 
voor informatie- en inspiratiedoeleinden 

- test nieuwe ontwikkelinge
n in verband met 
nieuwe technologieën 
  
- gebruikt en kiest relevante 
digitale tools op een 
autonome en ethische 
manier in alle onderdelen 
van het bedrijf 
  

2 Beroepsmatige 
kerncompetent
ie 

Kennis Vaardigheden Verantwoordelijkheid en 
autonomie 

R 

2.1 Bloemisterijproduct
ie 
gaat 
over ontwerptheorie 
(principes van 
compositie) 
materialen, 
middelen, 

- 
heeft uitgebreide kennis over ontw
erptheorie , materialen 
en technieken 
  
- kent 
historisch belangrijke vereisten in 
de loop van het proces 

- heeft uitgebreide en 
onafhankelijke vaardigheden in bloemdessin 
  
- creëert vrij en innovatief 
  
- ontwikkelt een verscheidenheid 
aan ontwerpen in alle floristische gebieden 
  

- 
combineert verschillende ui
tgebreide factoren in het 
werk . 
  
- creëert innovatieve 
producten op basis van 
verschillende behoeften 
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gereedschappen, 
kleurentheorie, 
stijlen, technieken, 
disciplines in de 
bloemisterij 
  

  
  
  

- plant en implementeert geavanceerde 
bloemdecoraties zonder hulp 
  
- bepaalt, beheert en controleert werkorders 
en projecten 
  
- maakt geavancebloemstukken 

van de klant en de vereisten 
van de markt 
  
- managet  op een 
verantwoorde manier 
activiteiten voor een 
verscheidenheid 
aan gelegenheden 

2.2 Productontwikkelin
g bloemisterij 
gaat over 
het analyseren van 
trends, 
het ontwikkelen 
van (design) produc
ten en concepten, 
meewerken aan een 
creatief proces in de 
bloemisterij, 
visualiseren/tekene
n, creatieve tools, 
tools en technieken 
in de bloemisterij 
gebruiken, 
presenteren, 
model/prototype 
maken, berekenen 

- kent een breed scala aan bronnen 
en marketingmogelijkheden 
  
- weet behoeften te 
analyseren om nieuwe 
en up - to - date producten voor de 
markt  te ontwikkelen 
  
- weet zelfstandig specifieke 
beslissingen in 
productontwikkeling te nemen en 
daarmee de positie in de markt te 
versterken  

- ontwikkelt  innovatieve producten op basis 
van marjt analyse 
  
- gebruikt creativiteit om producten te 
ontwikkelen die nodig zijn voor complexe 
behoeften 
  
- beslist en stuurt processen in de 
bedrijfsvoering en de verdere ontwikkeling 
van bedrijfsonderdelen 
  

- werkt zelfstandig aan het 
creëren van nieuwe 
producten en concepten 
  
- neemt verantwoordelijkhe
id voor het ontwikkelen 
van innovatieve producten 
en diensten 
  
- managet individuen en 
groepen in innovatieve 
processen 
  
- is verantwoordelijk voor 
de kostenstructuur en 
berekeningen 
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2.3 Communicatie en 
bedrijf 
gaat over wet- en 
regelgeving, 
richtlijnen, 
ondernemerschap 
- verkoop en 
dienstverlening in 
de bloemisterij 
- economie en 
management - 
marketing (web, 
social media…) 
 
  

- kent alle aanverwante gebieden 
en wettelijke voorschriften in 
verband met de speciaalzaak 
  
-heeft kennis van human resources 
management en houdt volledig 
toezicht op alle werkgebieden 
  
-heeft uitgebreide kennis van 
inkoop, verwerking en marketing 
  
-kent manieren om  nieuwe 
leveringsbronnen aan te boren 
  
  

- communiceert 
met nationale en internationale klanten en 
collega's 
- managet het werk van anderen en is 
verantwoordelijk voor het resultaat 
- coördineert verantwoorde inkoop en 
verkoop 
  
- ontwikkelt verkoopstrategieën en 
afzetmarkten 
  
- opent bronnen van bevoorrading 
  
- publiceert materiaal op digitale media om 
producten en het bedrijf te promoten 

- is verantwoordelijk voor 
de beleving van het beroep 
bloemist/de groene 
branche en de daarbij 
behorende representatieve 
taken 
  
- past de huidige wetgeving 
toe op de lokale , 
nationale en 
internationale voorwaarden 
  
- Ontwerpt en is verantwoo
rdelijk voor alle 
managementgebieden  
  
-initieert en ontwikkelt 
marketingtools verder 
  
  

  

2.S Duurzaamheid 
gaat 
over afvalpreventie, 
verminderen van 
verspilling, 
duurzame 
methoden 

- kent het belang van biodiversiteit 
  
- kent de risico's van lange 
transportroutes 
  
- kent de risico's van chemisch 
behandelde goederen 

- werkt samen met regionale producenten 
  
- 
ontwikkelt producten en opdrachten/activiteit
en volgens seizoensgebonden context 
  
- werkt op een kosten-risico-baten manier 

- stelt vragen over en past 
het aanbod van het bedrijf 
aan in een duurzame 
context  
 
- neemt verantwoordelijkhe
id voor het beheer van de 
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(hergebruik, 
recyclen) en 
technieken, milieuvr
iendelijke 
materialen en 
technieken, 
voorraadbeheer, 
gebruik van lokale 
producten, 
oogstmaterialen, 
zorg voor 
materialen 

  

professionele ontwikkeling 
van individuen en groepen 
op een duurzame manier 
  

  

R = Relatie met andere matrices 

  

 


