Vrijstellingsprocedure
Studenten met veel werkervaring of een afgeronde styling- of ontwerpopleiding kunnen bij
hoge uitzondering vrijstelling aanvragen voor Fase 1 of Fase 2. Vrijstelling voor Fase 1 of 2
kun je alleen aanvragen als je student bent bij NIA ACADEMIE bij de vakopleiding Interieur
Ontwerpen Fase 2 of Interieurstyling Fase 1 en als je wilt doorstromen naar Interieur
Ontwerpen Fase 3.
In verband met de beoordeling van jouw aanvraag door een vakdocent en het uitvoeren van
administratieve handelingen, brengen we voor de vrijstellingsaanvraag een bedrag van € 95,in rekening.

Stap 1
Dien de aanvraag in door middel van het invullen van het inschrijfformulier en betaling van €
95,- via iDEAL

Stap 2
De vakdocent neemt contact met je op via mail. Je ontvangt onderstaande vragenlijst over je
ervaring en opleiding van de vakdocent. Nadat je de vragenlijst hebt ingevuld stuur je deze
weer retour naar de vakdocent.

Stap 3
De vakdocent neemt contact op met je huidige docent. Je huidige docent en de vakdocent
besluiten of je wel of geen vrijstelling krijgt voor de desbetreffende opleiding. Het
uitgangspunt voor de beoordeling is of het niveau van de opleiding past bij het niveau van de
student. Het is belangrijk dat de student op de juiste plek zit en kan aansluiten bij het niveau
van de andere studenten in de klas.

Stap 4
De vakdocent rapporteert haar bevindingen aan de administratie van NIA ACADEMIE.
Vervolgens ontvang je een officiële mail van de administratie met de uitslag.

Dit willen we van je weten bij een aanvraag voor een vrijstelling:
Vraag 1.
Welke opleiding volg je bij NIA ACADEMIE: Interieurstyling Fase 1 of Interieur Ontwerpen
Fase 2? Op welke locatie volg je Fase 1 of Fase 2? Wie is je huidige docent/zijn je huidige
docenten?
Vraag 2.
Wil je vrijstelling voor Fase 1 of Fase 2?
(Let op: het is niet mogelijk om vrijstelling te krijgen voor enkele modules. Je kunt alleen
vrijstelling aanvragen voor één complete Fase)
Vraag 3.
Welke vooropleiding heb je afgerond?
•

Heb je Artemis gedaan? Dan kom je alleen in aanmerking voor vrijstelling bij een
volledige HBO-studie inclusief diploma. Als je slechts de introductiecursus hebt
gevolgd, kom je niet in aanmerking voor vrijstelling)

•

Heb je de Kunstacademie gedaan of iets soortgelijks, welke richting heb je dan
gedaan/welk diploma heb je gehaald?

Vraag 4.
Op basis van welke ervaring zouden we je vrijstelling moeten verlenen?
•

Stuur werk in Pdf-formaat mee of een link naar je website/portfolio. Bij vrijstelling
voor Interieurstyling Fase 1, willen we graag werk zien waaruit je vaardigheden op
het gebied van kunstgeschiedenis, moodboarding, trendwatching en het maken van
een kleurplan blijken.

Vraag 5.
Zet in een toelichting/motivatie uiteen waarom je vrijstelling wilt ontvangen.

