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 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

INTERIEURSTYLING

€ 568,70 incl. BTW

INTERIEURSTYLIST 2.0

OMSCHRIJVING

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?
Na het volgen van dit traject kan je als interieurstylist aan de slag.
Als interieurstylist ben je een specialist in het vertalen van een specifieke stijl binnen een interieur. Je houdt hierbij rekening met de wensen van jouw klant en de
mogelijkheden van de in te richten ruimte of setting. Je bent een steeds op de hoogte van de nieuwste trends op vlak van kleuren en materialen, en integreert deze op
een subtiele manier in jouw projecten.
Jij bent vaak de schakel tussen de klant en aannemer(s).
Een interieurstylist kan zich gaan specialiseren binnen één of meerdere niches. Dit gaat van het stylen van privé-woningen of bedrijven (kantoren, horeca,…) naar
vastgoedstyling. Daarnaast kan een interieurstylist ook gevraagd worden voor het stylen van fotoshoot, beurzen of evenementen. Jouw taken kunnen uiteen lopen van
ontwerp tot de volledige realisatie.

Introductie
Het traject van Interieurstylist werd herwerkt!
Deze vernieuwde opleiding wordt aangeboden op onze campussen te Brugge en Roeselare.
In Brugge gaat de opleiding door op donderdagavond vanaf 16/09/2021 - VOLZET
10 extra lessen digitaal tekenen op dinsdagavond (vanaf januari - kan ook online gevolgd worden)
In Roeselare gaat de opleiding door op dinsdagavond vanaf 14/09/2021 - VOLZET
10 extra lessen digitaal tekenen op maandagavond (vanaf januari - kan ook online gevolgd worden)

Omschrijving
Met deze herwerking willen we in de toekomst nog meer tegemoet komen aan vraag van de markt.
In het eerste jaar ligt de nadruk op het correct gebruik van kleur in een interieur en is er veel aandacht voor digitaal tekenen én renderen. Daarnaast wordt er
stilgestaan bij het maken van digitale moodboards en leren de cursisten trends te herkennen en integreren in projecten. Aan het einde van het tweede jaar ben je als
cursist reeds in staat om een professioneel kleuradvies te geven.
In het tweede jaar kan je kiezen uit diverse specialisaties: Fotostyling, Business-Styling, Vastgoedstyling, Eventstyling of Textielstyling en -advies.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Bij Syntra West studeren mensen met uiteenlopende achtergronden, vooropleidingen en werkervaring. We zien vaak cursisten die zin hebben in een carriere-switch en
eindelijk hun dromen willen waarmaken. Dit zorgt steeds voor gevarieerde, interessante groepen.
Eén iets hebben onze cursisten gemeen: hun passie voor Interieur en een stevige portie ambitie!

Voorkennis
Om met deze opleiding van start te gaan hoef je geen voorkennis te hebben.
Er wordt wel verwacht dat je reeds vlot met een pc kan werken, en ruimtelijk inzicht komt goed van pas.

Toelatingsvoorwaarden
Je bent minimum 18 jaar of wordt 18 jaar in het jaar dat de cursus van start gaat.
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Bijkomende info
Dit is een opleiding waarvoor je naast de lesuren nog de nodige tijd zult moeten voorzien voor het afwerken van bepaalde opdrachten (8u/week).
Opgelet: deze opleiding is gericht naar de aankleding van een interieur (kleuren, afwerking, meubilair, accessoires,…).
Gaat je interesse eerder uit naar de technische en structurele aspecten van een interieur? Dan raden wij de opleiding Interieurinrichter aan.

Methodologie
Elke module binnen dit traject wordt gegeven door een docent met ervaring binnen het vak.
De focus ligt steeds op praktijk en toepasbaarheid binnen het beroep.

PROGRAMMA
Dit traject is modulair opgebouwd en kan binnen twee cursusjaren afgewerkt worden.
Eerste jaar:
Basis algemene kleurenleer (20u)
Manueel tekenen en schetsen van interieurs (32u)
Moodboarding, visuele communicatie en trendwatching (32u)
Kleurgebruik in interieur - Kleuradvies (52u)
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Digitaal tekenen en renderen van interieurs (40u) - kan online gevolgd worden
Tweede jaar:

De herwerking van het tweede jaar is momenteel nog niet definitief, de exacte uurverdeling wordt later toegevoegd)
Interieurstyling: afwerkingsmaterialen/styling
Interieur- en designgeschiedenis
Specialisaties modules (3 verplicht uit te kiezen)
Fotostyling
Business-styling
Vastgoedstyling
Eventstyling
Textielstyling en -advies
Eindproef Praktijk Interieurstylist

Modules zijn vrijstelbaar mits aantoonbare ervaring of reeds eerder behaalde diploma's. Gedetailleerde info omtrent vrijstelling kan u via een info-aanvraag verkrijgen.
Aan het einde van de opleiding zal je een volledig project moeten uitwerken.
Dit zal je verdedigen voor een professionele jury.

PRAKTISCH
2 jaar vanaf donderdag 16/09/2021 - Brugge

Begindatum

Lesdata

16/09/2021

Locatie

Contact

Syntra West Brugge

T: 078/353 653

Spoorwegstraat 14

Sofie@syntrawest.be

8200 Brugge

Getuigschrift
Wie deze opleiding met succes beëindigt, ontvangt het officiële getuigschrift erkend door de Vlaamse Gemeenschap.
Het getuigschri wordt enkel toegekend aan deelnemers die regelmatig de lessen bijwonen, slagen voor de examens/opdrachten van de verschillende modules, een
eindwerk maken en dat met succes verdedigen voor een jury.

Cursusmateriaal
De syllabi worden digitaal ter beschikking gesteld op het online cursistenplatform. Je kunt deze uitprinten of je brengt een laptop mee naar de theorieles.
Voor de lessen digitaal tekenen breng je jouw laptop (voldoende opgeladen) mee naar de les.
Syntra West voorziet een studentenlicentie van Sketch'up per opleidingsjaar, deze is inbegrepen in het inschrijvingsgeld.

Grondstoffen
De cursist zorgt zelf voor het nodige tekenmateriaal, materiaal voor moodboards, presentatiemateriaal,… Er zal je ook regelmatig gevraagd worden documentatie te
verzamelen.

Prijsinfo
Mogelijke financiële tegemoetkoming (meer info bij de desbetreffende diensten):
Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid (FVB)
Voor arbeiders ingeschreven in de bouwsector (Paritair Comité 124) gelden er sectorale voordelen bij opleiding:
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Premies voor avond en zaterdagopleidingen aan de deelnemer

ANDERE MOGELIJKE LOCATIES:

Begindatum

Lesdata

14/09/2021

Locatie

Contact

Syntra West Roeselare

T: 078/353 653

Oostnieuwkerksesteenweg 111

Sofie@syntrawest.be

8800 Roeselare

Getuigschrift
Wie deze opleiding met succes beëindigt, ontvangt het officiële getuigschrift erkend door de Vlaamse Gemeenschap.
Het getuigschri wordt enkel toegekend aan deelnemers die regelmatig de lessen bijwonen, slagen voor de examens/opdrachten van de verschillende modules, een
eindwerk maken en dat met succes verdedigen voor een jury.

Cursusmateriaal
De syllabi worden digitaal ter beschikking gesteld op het online cursistenplatform. Je kunt deze uitprinten of je brengt een laptop mee naar de theorieles.
Voor de lessen digitaal tekenen breng je jouw laptop (voldoende opgeladen) mee naar de les.
Syntra West voorziet een studentenlicentie van Sketch'up per opleidingsjaar, deze is inbegrepen in het inschrijvingsgeld.

Grondstoffen
De cursist zorgt zelf voor het nodige tekenmateriaal, materiaal voor moodboards, presentatiemateriaal,… Er zal je ook regelmatig gevraagd worden documentatie te
verzamelen.

Prijsinfo
Mogelijke financiële tegemoetkoming (meer info bij de desbetreffende diensten):
Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid (FVB)
Voor arbeiders ingeschreven in de bouwsector (Paritair Comité 124) gelden er sectorale voordelen bij opleiding:
Premies voor avond en zaterdagopleidingen aan de deelnemer
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