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#INTERIEUR

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

KLEURADVIES NIEUW

€ 568,70 incl. BTW

OMSCHRIJVING

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?
Na het volgen van dit traject ben je als cursist in staat om voor een woning/zaak een volledig, professioneel kleuradvies te presenteren.
Je hebt voldoende kennis in de actuele digitale tools en kan het ontwerp op een aantrekkelijke en veelzijdige manier presenteren rekening houdend met de wens van
de klant.
Je kan ook een offerte en overeenkomst opstellen ifv een kleuradvies.

Introductie
Het traject van Kleuradviseur 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
In Roeselare gaat de opleiding door op dinsdagavond vanaf 14/09/2021

Omschrijving
Met deze herwerking willen we in de toekomst nog meer tegemoet komen aan vraag van de markt.
In deze opleiding Kleuradviseur 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.

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.

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 1 cursusjaar afgewerkt worden.
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Eerste jaar:
Basis algemene kleurenleer (20u)
Manueel tekenen en schetsen van interieurs (32u)
Moodboarding, visuele communicatie en trendwatching (32u)
Kleurgebruik in interieur - Kleuradvies (52u)
Digitaal tekenen en renderen van interieurs (40u) - Online

Eindproef Praktijk Kleuradviseur

Modules zijn vrijstelbaar mits aantoonbare ervaring of reeds eerder behaalde diploma's. Gedetailleerde info omtrent vrijstelling kan u via een info-aanvraag verkrijgen.

PRAKTISCH
1 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.
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