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Welkom bij NIA ACADEMIE
Geloof jij net als wij dat mensen gelukkiger
worden van een mooi interieur en wil je je
graag omscholen tot interieurvormgever?
Met onze opleidingen is jouw droom
binnen handbereik en leg je een stevige en03
professionele basis in het interieurvak!

cover nortstudio
01 georgia-loveridge

NIA ACADEMIE is een particulier
opleidingsinstituut, opgericht door
interieurontwerpers. Wij verzorgen
cursussen en opleidingen voor startende
interieurvormgevers en ervaren
professionals. Met onze ervaring in de
interieurbranche en ons uitgebreide
netwerk van vakmensen en bedrijven,
houden we het onderwijs up-to-date en
mogen we onszelf specialist op het gebied
van interieuronderwijs noemen.

vakopleidingen

Voor starters in de interieurbranche bieden
wij de Complete Interieuropleiding
(Fase 1, 2 en 3). In deze opleiding leer je
alle styling- en ontwerpvaardigheden die
nodig zijn voor het maken van een compleet
interieurontwerp.
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vakop
leiding
De fases Interieurstyling (Fase 1) en
Interieur Ontwerpen (Fase 2) kun je los
volgen. Interieur Ontwerpen (Fase 3) kun
je alleen volgen als je Fase 1 en 2 hebt
afgerond. De drie fases starten altijd in
maart en oktober.

choose
a job you
love and
you will
never
have to
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Startdata en inschrijven
Kijk op www.nia-academie.nl voor
uitgebreide informatie en startdata.

07

Fase 1
Interieurstyling
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Interieurstyling is een
vak. Als interieurstylist
weet jij als geen ander
de persoonlijkheid van
een opdrachtgever te
vertalen naar een ruimte
met karakter, gevoel,
sfeer en stijl.
Je verwerkt de huidige
en toekomstige trends
in je plan als dit bij
de wensen van je
opdrachtgever past.
In deze vakopleiding
leiden we je in vier
modules op tot
specialist in stijl, kleur,
trends en visuele
communicatie.

Kunstgeschiedenis en Stijlperiodes
Wat is kenmerkend voor de verschillende
stijlperiodes? Van De Klassieken tot en met het
Postmodernisme.
Professioneel Kleurplan
Je leert werken met het NCS-kleursysteem en
maakt een professioneel kleurplan (deze module
is gelijk aan de losse cursus).
Trendwatching
Je leert de tools om zelf trends te signaleren en te
onderzoeken.
Moodboarding
Je leert stijlen visualiseren en uit te werken in
een professioneel moodboard en een complete
shopping.
Na deze vakopleiding
Heb je je de basiskennis van het stylingvak eigen
gemaakt en ben je in staat om stijl- en kleuradvies
te geven.
Duur
12 dagen of 12 avonden + 4 zaterdagen
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Locaties
Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Eindhoven,
Nieuwegein, Rotterdam en Zwolle
03

01 feathr-tim-muddiman-collection
02 pexels-michael-burrows
03 studio-david-thulstrup

vakopleidingen

Fase 2
Interieur
Ontwerpen
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In deze vakopleiding
leer je de basis van het
ontwerpen van een
interieur; plattegronden
tekenen op schaal, het
indelen van een ruimte
en het visualiseren van
je idee door middel
van 3D-tekeningen.
Daarnaast maak je een
materiaal- en kleurplan,
een meubelplan en
een lichtplan. Aan
het einde van deze
module presenteer
je een compleet
interieurontwerp van
A tot Z.
In Fase 2 leer je
handmatig tekenen.
Digitaal tekenen leer je
in onze 3-daagse cursus
SketchUp.

Tekenen
tekenmateriaal en opzet van een plattegrond •
vlekkenplan • tekenen op schaal • axonometrie en
isometrie • perspectief tekenen • toepassen van
kleur met markerstiften • looproutes, zichtlijnen
en verhoudingen • indelen van woonkamer,
badkamer, keuken en slaapkamer
Concept
ideevorming • abstracte moodboards •
doelgroepanalyse
Bouwkundige onderdelen
vloeren • wanden • trappen • deuren • haarden
Kleurplan
kleurtoepassing • kleureffecten in een ruimte •
relatie kleur en licht

01

Materiaalplan
materiaalkennis • materiaaleigenschappen •
toepassingen • duurzaamheid
Lichtplan
armaturenmoodboard • decoratieve en
technische verlichting • lichtbronnen

02

Algemene vakkennis
conceptontwikkeling • merkenkennis • design
klassiekers
Excursie
duurzaamheid, relatie interieur en architectuur,
nieuwe concepten en innovatie
Commerciële vaardigheden
intakegesprek • presenteren van je ontwerp

01 pexels-lex-photography
02 léa-nicolas-ceramic-collection
03 nia-academie
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Na deze vakopleiding
Heb je je het complete ontwerpproces eigengemaakt en kun je een compleet interieuradvies
presenteren.
Duur
12 dagen of 12 avonden + 4 zaterdagen
Locatie
Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, Nieuwegein,
Rotterdam en Zwolle
vakopleidingen

03

Fase 3
Interieur
Ontwerpen
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Wil je helemaal allround
zijn en je kennis en
vaardigheden nog
verder uitdiepen? Dan
is Fase 3 de juiste
stap. Je kunt alleen
doorstromen naar deze
vakopleiding als je de
certificaten voor Fase 1
en Fase 2 hebt behaald.
Na Fase 3 kun je het
NIA-examen doen. De
opleiding bestaat uit
vier onderdelen.

Professioneel Lichtplan (deze module is gelijk
aan de losse cursus)
offerte maken voor een lichtontwerp •
stappenplan verlichtingsplan • technische en
decoratieve verlichting • moodboard verlichting
en armaturen • merkidentiteit • lichtbronnen en
armaturen • verlichtingsplan maken • excursie
lichtproducent
Professioneel Interieurtextielplan
grondstoffen, eigenschappen en toepassing •
raambekleding: opmeten en uitrekenen, plooien,
kantelbare stof, etc. • blinds: opmeten, dessins/
baleinen, in de dag/op de dag, voering, montage
• behang: opmeten en uitrekenen met en zonder
dessin • karpetten en vloerbedekking: soorten en
toepassing in de ruimte, legmethodes • excursie
textielspecialist
Verdieping in interieur ontwerpen
verdieping teken- en ontwerpvaardigheid
• 2-puntsperspectief • markertechniek •
schetsmaquettes • meubelontwerp (vaste
inrichtingselementen, maatwerk) • duurzaamheid
• materiaaltoepassingen
Begeleiding bij uitwerking examenopdracht
analyseren en bespreken opdracht • technische
input en feedback • proefpresentatie • voorschouw
examen
Na deze vakopleiding
Heb je nog meer ervaring in ontwerpen
opgedaan en je vaardigheden uitgebreid. Je kunt
een professioneel lichtplan en professioneel
textielplan presenteren en hiermee je complete
interieurontwerp aanvullen.
Duur
13 dagen + examen

01 studio-david-thulstrup
02 nia-academie
03 nia-academie
04 studio-david-thulstrup

Locatie
Nieuwegein

vakopleidingen
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Ontwerpdocent Ingrid Damen over de Fase 2 en 3
‘Studenten leren bij ons om zelfstandig een interieurproject te ontwerpen voor
particuliere klanten. Vooral het ontwikkelen van je eigen stijl en het presenteren
van projecten is heel belangrijk.
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Tekenen met de hand is voor ons altijd de basis, daarnaast kun je met de
computer leren tekenen in de SketchUpcursus. De opleiding is een mooie
doorsnede van de vaardigheden die je nodig hebt om als zelfstandig ontwerper
aan de slag te kunnen.
Je leert in concepten te denken, moodboards te maken, plattegronden in te delen
en die in te vullen met materialen en meubilair. Het presenteren in de vorm van
handgetekende perspectieven, plattegronden, wandaanzichten, moodboards en
meubelplannen maakt je een allround designer.
Wij hebben ervaren docenten in huis die allemaal in de praktijk als
interieurontwerper, - stylist of interieurarchitect werkzaam zijn. Met behulp van
hun skills ontwikkel je je eigen stijl.’
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01

01 abi-interiors

Examen en diploma
Na afronding van Fase 1, 2 en 3 ontvang je een
certificaat en na Fase 3 kun je examen doen. Dit is niet
verplicht maar voor jou wel een mooie toets om te zien
of je klaar bent voor de interieurpraktijk.
Je examenopdracht is daarnaast een mooie aanvulling
op je portfolio.
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17
01

02

03

01 pexels-karolina-grabowska
02 kvadrat
03 nia-academie

Wil je kennismaken met onze interieuropleidingen?
Volg dan een gratis proefles of infosessie!
Kijk voor data en locaties op www.nia-academie.nl

Interieur &
Vastgoedfotografie
18

Bij Interieurfotografie
draait het om de
esthetiek van het
interieur. Als je je eigen
interieurprojecten
wilt fotograferen voor
je online portfolio,
binnenkijkers op je
blog wilt plaatsen of
de tijdlijn van je social
media wilt verbeteren,
volg dan deze cursus.
Bij vastgoedfotografie
draait het om het
zo gunstig mogelijk
fotograferen van
een woning of
project. De eerste
zes foto’s op Funda
zijn doorslaggevend
voor geïnteresseerde
kopers om een huis
wel of niet te gaan
bezichtigen. Het is dus
belangrijk om nét dat
stapje verder te gaan
met vastgoedfotografie.
Deze cursus is
daarom zeer geschikt
voor makelaars en
vastgoedstylisten
die hun diensten uit
willen breiden met
vastgoedfotografie.

Inhoud
In deze basiscursus leer je cameratechniek, zodat
je meer uit je foto’s haalt dan met de automatische
instellingen. Daarnaast leer je hoe je goede
interieur- en vastgoedfoto’s maakt. Omdat
nabewerking ook tot de skills van een goede
interieur- of vastgoedfotograaf behoort leer je
werken met Adobe Lightroom, de digitale doka
voor professionele fotografen!
Na deze vakopleiding
Heeft je camera geen geheimen meer voor je en
weet je wat je moet doen om een goede interieuren vastgoedfoto te maken. Daarnaast heb je
je de basics van het bewerken in Lightroom
eigengemaakt.
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Duur
7 dagen
Locatie
Nieuwegein
02

03

01 hk-living
02 pexels-celine
03 unsplash-jean-philippe-delberghe

vakopleidingen

Praktijkdag
Interieurfotografie
20

In de cursus
interieurfotografie heb
je al veel gefotografeerd
op onze leslocatie in
Nieuwegein. Om je te
laten ervaren hoe het
is om in één dag een
echte interieurreportage
te maken, bieden
we studenten die de
cursus Interieur &
Vastgoedfotografie
hebben gedaan, de
kans om mee te doen
aan onze Praktijkdag
Interieurfotografie op
een sfeervolle locatie.

Tijdens deze praktijkdag ga je onder leiding van
docent en interieurfotograaf Suzanne Paap zelf
aan de slag met het stylen en fotograferen van
een interieur.
Na deze dag
Heb je ervaring opgedaan in het maken van een
professionele interieurshoot op locatie en kun je
je portfolio aanvullen met beeldmateriaal.
Duur
1 dag

21

Locatie
nader te bepalen
01

02

Student Yolanda Jongebreur over Interieurfotografie en de praktijkdag
‘Ik heb de cursus gedaan omdat ik altijd al passie had voor fotografie.
Vanuit de interieuropleiding kreeg ik ook behoefte om projecten te leren
fotograferen.
Ik vond Interieurfotografie de leukste cursus van NIA ACADEMIE. Ook de
docent is geweldig. Ze is toegankelijk, legt ontzettend goed uit en geeft
antwoord op al je vragen.
De praktijkdag is écht van toegevoegde waarde, want dan moet je het zelf
doen. Tijdens die dag merk je dat interieurfotografie een echt vak is. Je hebt
niet zomaar een leuke foto, er zit heel veel tijd in. Gelukkig geeft de docent veel
goede tips.
Ik ben begonnen met Interieurstyling bij NIA ACADEMIE. Vergeleken bij andere
aanbieders, sprong NIA er voor mij uit. Na styling heb ik ervoor gekozen om
hier ook andere cursussen te doen. Als iets goed is, is iets goed.’

01 hk-living
02 pexels-liza-summer
03 michelle-stout
vakopleidingen
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specialisatiecursussen
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Onze specialisatiecursussen zijn er voor
starters en professionals die hun kennis
willen uitbreiden en verdiepen.

cursu
ssen
23

Van het maken van een professioneel
lichtplan tot het uitbreiden van
bouwkundige kennis, van SketchUp tot
interieurfotografie. Na iedere cursus
– met uitzondering van de Praktijkdag
Interieurfotografie en Voice of Colour –
ontvang je een certificaat.

forget
the mis
take, 		
remem
ber the
lesson

Specialisatiecursussen
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Startdata en inschrijven
Kijk op www.nia-academie.nl voor uitgebreide
informatie en startdata.

SketchUp
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SketchUp Pro is hét toegankelijke computertekenprogramma voor interieurprofessionals. Tijdens onze
vakopleiding leer je ontwerpen door middel van handmatig
tekenen maar we snappen uiteraard dat jij je plannen ook
digitaal wilt uitwerken. Met een duidelijke 3D-tekening
overtuig je als ontwerper je opdrachtgever namelijk veel
sneller. Onze basiscursus SketchUp is de ideale start
om digitaal te leren tekenen. Tijdens de cursus kun je
bovendien gebruik maken van een goedkoop abonnement
op SketchUp Pro via Slim.nl.

Leer in 3 dagen digitaal tekenen
met het computerprogramma
SketchUp

01

Inhoud
In de cursus leer je alle basistools waarmee je
digitale interieurtekeningen maakt:

02
01 baz-plan
02 wes-hicks-unsplash

instellingen • navigeren • vierkant • cirkel •
hoeken afronden • lijnen opdelen • selectievak
maken • push/pull • hulp- en maatlijnen • kleuren
• texturen • objecten draaien en kopiëren •
groepen en componenten • schalen • spiegelen
• afbeeldingen invoegen • doorsnede • stijlen •
lagen • afbeeldingen exporteren, printen, etc.
Na deze cursus
Ben je in staat om een digitale interieurtekening
te maken waarmee jij de presentatie van je
interieurontwerp compleet maakt.
Duur en locatie
3 dagen
(cursus op locatie in Nieuwegein of Amsterdam)
6 dagdelen
(online cursus via Zoom)

specialisatiecursussen
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Professioneel
Kleurplan
Voor een evenwichtig kleuradvies weeg je allerlei

verschillende aspecten af: de persoonlijke kleur- en
sfeervoorkeuren van je opdrachtgever, emotionele en
culturele kleurassociaties, de ruimte die je inricht, de
lichtval in de ruimte en de functies die je wilt benadrukken.
Een kleuradvies is complex en als professional moet je
daarom naast smaak, intuïtie en gevoel voor kleur ook
uitgerust zijn met kennis en kunde. In deze cursus maak je
een professioneel kleurplan, waarin je alle bovengenoemde
aspecten meeweegt en verwerkt.

Inhoud
kennismaking NCS-kleursysteem • toepassen
van kleur in de ruimte • beïnvloeding van de
ruimte door middel van kleur • kleurplan maken
op basis van een plattegrond • werken met de
NCS-kleurenwaaier • kleurcontrasten • motivatieen presentatie-oefeningen • commerciële
vaardigheden door middel van mondelinge
toelichting op je kleuradvies
Na deze cursus
Kun je op basis van bovengenoemde aspecten een
professioneel kleurplan maken en ben je in staat
om te beargumenteren waarom je tot bepaalde
keuzes bent gekomen.
Duur
3 dagen
Locatie
Nieuwegein

01@bloominspiration@amazonakrijtverf

specialisatiecursussen
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60

30

10

Voice of
Colour

01 muuto

Voice of Colour is het nieuwe kleursysteem van Histor
en Sigma dat is ontwikkeld door eigen kleurexperts. Het
bestaat uit meer dan 2000 zorgvuldig geselecteerde
kleuren en werd in 2021 geïntroduceerd in Nederland.
Tijd dus om je te bekwamen in dit nieuwe systeem, zodat je
je kleuradviezen up-to-date houdt. In samenwerking met
Histor ontwikkelde NIA ACADEMIE een cursus om jou met
dit systeem te leren werken. Heb jij nog weinig ervaring
met het geven van kleuradvies? Dan adviseren we je eerst
onze cursus Professional Kleurplan te volgen.

Inhoud
Je raakt vertrouwd met de kleurenwaaier van
Voice of Colour door middel van praktische
oefeningen en je leert hoe het 60-30-10 principe
werkt. Ook komen er diverse trendpaletten aan
bod in combinatie met de Histor ‘Kleur van het
Jaar’.
Cursus
Kun je je kleuradviezen aanvullen met de kleuren
en methode van Voice of Colour.
Duur
1 dag
Locatie
Nieuwegein

Docent Jelena Brillenburg Wurth over Voice of Colour
‘Met deze cursus verdiep je je kennis over kleur. Met nieuwe kennis over een specifiek
merk en één specifieke waaier wordt tegelijkertijd ook weer nieuwe theorie gebracht over
kleur- en verftoepassing in het algemeen. Dit is zeer waardevol als je als professioneel
adviseur werkt.
Ik vind het ontzettend leuk om mijn kennis over te dragen aan studenten én collega’s.
Omdat ik als ambassadeur aan Histor verbonden ben, heb ik makkelijk ingang tot allerlei
informatie en dat is een groot voordeel. Wat is er fijner dan deze informatie te delen terwijl
ik er zelf ondertussen ook nog veel van opsteek?
NIA ACADEMIE is dé plek waar professionals uit het vak hun kennis en ervaring vol
enthousiasme overbrengen aan studenten. Het is een praktische opleiding waar we in
korte tijd enorm veel informatie over het vak overdragen. Niet alleen theorie maar ook heel
veel tips en ingangen. Met de docenten onderling en met altijd energieke en inspirerende
studenten is het elke keer weer een feest om te mogen lesgeven.’

specialisatiecursussen
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Professioneel
Goed lichtadvies gaat veel verder dan wat suggesties voor
Lichtplan
armatuurdesign. In een professioneel lichtvoorstel weeg je
allerlei aspecten af: de gebruiker, de functie van de ruimte
en de specifieke taken die er worden uitgevoerd. Ook
zijn vormgeving, sfeer, ambiance, budget en technische
mogelijkheden belangrijk. In de markt is veel vraag naar
goed lichtadvies. Vind jij dit belangrijk maar mis je de
nodige kennis? In deze cursus is veel aandacht voor
techniek en praktijk en leer je hoe je een compleet en
professioneel lichtplan maakt.

Inhoud
intake • maken van een offerte voor een
lichtontwerp • stappenplan verlichtingsplan
• technische en decoratieve verlichting
• moodboard verlichting en armaturen
• merkenidentiteit • ken je klassiekers
• lichtbronnen en armaturen • indeling
plattegrond voor een verlichtingsplan • maken
van verlichtingsplan • mondeling en visueel
presenteren • excursie lichtleverancier
01 marie-lise-féry
magic-circus-editions

Na deze cursus
Ben je in staat om een compleet en professioneel
lichtplan te maken, van offerte tot daadwerkelijk
advies.
Duur
3 dagen
Locatie
Nieuwegein

specialisatiecursussen
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Moodboarding
Pro
34
01
01 studio-fleur-peters
02 studio-sol-design
03 murrmurr-new-moon-couch
04 konstantinos-stathopoulos,
villa-casa-katana
05 heytea-zao-flagship-store
@boris

02

Interieurvormgever is een creatief vak en er wordt van je
verwacht dat je continue vernieuwend bent en buiten de
box blijft denken. Zelfs als je jaren ervaring hebt, kan het
voorkomen dat je steeds bij hetzelfde uitkomt en behoefte
hebt aan een frisse invalshoek en nieuwe inspiratie. Ook
kan het zijn dat je je als startende professional na de
vakopleiding Interieurstyling (Fase 1) verder wilt verdiepen
in de materie. In beide gevallen is het mogelijk om deel te
nemen aan deze cursus.

Inhoud
refresh module Moodboarding • optimaliseren
van beeld zoeken • digitaal en fysiek zoeken •
bronnen • verdieping abstract beeld • vertalen
beeld naar plan/idee opdrachtgever • finetunen
layout en compositie • moodboard van concept tot
eind
Na deze cursus
Ben je beter in staat om een concept/idee voor je
opdrachtgever te visualiseren en uit te werken.
Duur
3 dagen
Locatie
Nieuwegein

03

04

05

Docent Yvonne Geveke
‘Bij Interieurstyling (Fase 1) leren studenten de basis van het moodboardingproces. In
deze cursus voor professionals gaan we veel dieper in op het zoeken, analyseren en
werken met abstract beeld. Die verdieping is nodig als je écht professioneel beeld wilt
maken.
Ik ben vanuit mijn achtergrond als trendwatcher heel erg dol op beeldtaal en het omzetten
van sferen en emoties in beeld. Nóg leuker is het om dit aan studenten te leren en te zien
hoe mensen blij worden van het anders leren kijken en zoeken.
Ik geloof in een face-to-face benadering. NIA ACADEMIE is een persoonlijke academie
die live lessen verzorgt. Met die betrokkenheid komen studenten echt verder. Ook spreekt
de diversiteit aan docenten bij NIA ACADEMIE me heel erg aan.’
specialisatiecursussen
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Flatlayfotografie

36

Voor creatieve professionals is het belangrijk om goed
beeld te laten zien op website en social media.
Met een flatlayfoto kun je je blog of Instafeed opleuken.
Daarnaast zijn flatlays ook bruikbaar in de communicatie
naar je klant. Het is een mooie manier om je materialen
in beeld te brengen en het kan dienen als moodboard
en inspiratiebeeld in trendpresentaties of kleurplannen.
In deze workshop leer je wat de kenmerken zijn van een
goede flatlay en ga je zelf aan de slag.

Inhoud
Je leert over kleur, compositie, kader en
standpunt. Je stelt je eigen flatlay samen en
maakt verschillende composities die je vastlegt
met je mobiele telefoon. Daarnaast maak je een
aantal kleurstalen die aansluiten bij jouw thema.
Samen kijken we naar welk thema of onderwerp
bij jou past.

01

01 bloomInspiration

Na deze workshop
Heb je een creatieve boost gekregen,
aantrekkelijke visuele content gecreëerd en snap
jij hoe een goede flatlayfoto in elkaar zit.
Duur
1 ochtend (3,5 uur)
Locatie
Nieuwegein

specialisatiecursussen

37

Basis
Bouwkunde

38

Inhoud
De gehele cursus is in hoofdlijnen afgestemd
op praktische kennis en ondersteuning
binnen het vakgebied van interieurstyling en
interieurontwerp. Tijdens deze cursus leert de
docent je alles over verschillende bouwkundige
materialen en toepassingen. Ook leer je aan
de hand van praktijkgerichte opdrachten
bouwkundige tekeningen te lezen en te begrijpen.

01

02
01 unsplash-milivoj-kuhar
02 pexels-ksenia-chernaya
03 pexels-ksenia-chernaya

03

Bij het maken van een interieurontwerp is het zaak dat je
ook rekening houdt met de bouwkundige elementen van
het interieur. Tijdens de vakopleiding Interieur Ontwerpen
(Fase 2 + 3) doe je hier al globale kennis over op. Wil jij als
interieurontwerper je focus op verbouwingen leggen en
beter begrijpen wat bepaalde begrippen inhouden? Dan is
het belangrijk om je kennis van bouwkunde, tekening lezen
en materiaal verder te verdiepen. In de 4-daagse cursus
Basis Bouwkunde ga je dieper op de stof in en spijker jij je
kennis bij!

Excursie
Een wandelexcursie in de 3e les is onderdeel van
de cursus. Tijdens deze wandeling van ca. 1,5 uur
bekijken we alledaagse architectuur door een
bouwkundige bril.
Na deze cursus
Heb je meer geleerd over bouwkundige
materialen en toepassingen, kun je een
bouwkundige tekening lezen en begrijpen en sta
je steviger in je schoenen tijdens gesprekken met
aannemers en bouwpersoneel.
Duur
4 dagen
Locatie
Nieuwegein

specialisatiecursussen
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Groenstyling

40

De plant staat volop in de kijker en is alweer jaren een
onmisbaar onderdeel in onze interieurs. Voor stylisten
en ontwerpers die willen leren hoe je planten onderdeel
maakt van een interieuradvies is het volgen van de cursus
Groenstyling een goed idee.

Inhoud
Wat zijn de huidige trends in groen? Wat doen
planten met een ruimte? Hoe zit het met warmte
en licht? Wat doet het altijd goed en wat is een no
go? Belangrijke vragen om te stellen als je groen
toe wilt passen in interieurs. In de cursus leer je
hoe je kunt stylen met planten. Daarnaast krijg je
praktische tips over uitvoering en onderhoud. Je
leert meer over planten combineren met kleur en
je maakt een beplantingsplattegrond.

01

Na deze cursus
Ben je in staat om planten te verwerken in je
interieuradvies, weet je wat de trends zijn op
gebied van groen en waar je rekening mee moet
houden bij het plaatsen van planten in een
plattegrond.

02

Duur
1 dag
Locatie
Nieuwegein

03

01 pexels-daria-shevtsova
02 hilton-carter
03 hilton-carter

specialisatiecursussen
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Start je
eigen Onderneming
42
01

02

01 pexels-olya-kobruseva
02 pexels-anna-nekrashevich

Dat je goed bent in het maken van interieuradviezen
wil niet altijd zeggen dat je automatisch een goede
ondernemer bent. Veel creatievelingen vinden het juist
lastig om zakelijk te zijn. Wil jij na je studie als zzp-er aan
de slag? NIA ACADEMIE ontwikkelde een cursus die je op
weg helpt in het ondernemerschap.

Inhoud
Wat zijn jouw sterke en zwakke eigenschappen
als ondernemer? Wat is het concept van je
onderneming en welke visual branding
hoort daarbij? Ook acquisitie, voor- en
nadelen van zzp-er zijn, je verdienmodel en
communicatieplan komen aan bod.
Na deze cursus
Heb je meer inzicht in welke richting jij je
bedrijf geeft en hoe jij geld kunt verdienen met
jouw creatieve kwaliteiten. Aan het eind van
de cursus presenteer jij het startmoment van
je onderneming in de vorm van een visueel
ondernemersplan!
Duur
6 dagdelen
Locatie
Nieuwegein

03

Docent Marjolein L’Ortye over de ondernemerscursus
‘Studenten doen kennis op van allerlei zaken rondom ondernemerschap.
‘Moeilijke’ onderdelen zoals begroting blijken toch minder eng dan vooraf gedacht.
Ook onderzoeken ze hun kernwaarden en koppelen dat direct aan de diverse onderdelen
zoals communicatie naar de klant en het visuele plaatje. Aan het eind hebben ze meer grip
op hun bedrijfsconcept en kunnen ze bewuster kiezen hoe ze gaan ondernemen.
Al die diverse aspecten vind ik zelf heel leuk omdat ik zie wat voor grote stappen
studenten maken in weinig tijd. Fijn om daarin bij te dragen.
NIA heeft inmiddels bewezen een stevige basis te bieden aan degenen die willen werken
in de interieurbranche. Studenten kunnen onderling een mooi basisnetwerk opbouwen.
Goed dat er aandacht is voor zelfstandig ondernemerschap omdat dit voor veel studenten
de concrete werkvorm zal worden.’
specialisatiecursussen
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Online
Oriëntatiecursus

Als je op het punt staat om een carrièreswitch te maken
is het verstandig om je goed te oriënteren op wat je wilt
en wat bij je past. Het is natuurlijk de bedoeling dat je
gelukkiger wordt van je nieuwe werk!
Oriënteer jij je op werken in de interieurbranche, maar
twijfel je nog of dit vak iets voor je is? Bij NIA ACADEMIE
kun je een online oriëntatiecursus volgen, waarin jij op een
toegankelijke en praktijkgerichte manier kennismaakt met
interieurstyling en -ontwerp.

Volg je passie en maak van je
hobby je beroep!
Inhoud
Leer je het verschil tussen een interieurstylist en
een interieurontwerper, krijg je een idee van hoe
een dag in het leven van een interieurvormgever
eruit ziet, leer je het verschil tussen freelance
werken of in dienst en weet je wat de ingrediënten
zijn van het ontwerpproces. Daarnaast maak je in
een aantal creatieve opdrachten kennis met het
het kleurplan en meubeloverzicht.
Duur
3 dagdelen
Locatie
Online via Zoom

01 etcetera-lounge-chair
02 bravely-inspired
03 antonino-sciortino
04 johan-rosenmunthe
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Specialisatiecursussen

Informatie en inschrijven
Kijk op www.nia-academie.nl voor
uitgebreide cursusinformatie en actuele
startdata. Neem voor studieadvies contact
op via vragen@nia-academie.nl

NIA ACADEMIE
www.nia-academie.nl

cristina-lello-studio

