Interieuradviseur (bol)
Voor iedere ruimte de perfecte inrichting
3D-ontwerpen maken | advies geven | collega’s aansturen | coördineren |
inrichten | kennis van materialen | klantvriendelijk | leidinggeven |
maquettes maken | omgaan met mensen | plannen | ruimtelijk inzicht |
stressbestendig | tekeningen maken | verkopen | vormgeven |
werken op locatie
Jij kunt van elke ruimte in een huis of kantoor iets moois maken. Daarvoor
gebruik je verschillende materialen, zoals vloerbedekking, gordijnen, lampen,
behang en verf. Je kunt ook goed met mensen omgaan en hen advies gevenVerder
kun je goed plannen en coördineren. Zeker als je op locatie werkt, is dat
belangrijk. Je stuurt collega’s aan en helpt ze als dat nodig is.
Bij Summa Wonen & Design leer je tekeningen en maquettes (3D-ontwerpen)
maken. Met de hand en op de computer. Daarmee kun je klanten een voorbeeld
laten zien van jouw plannen. Met jouw ruimtelijk inzicht en je kennis over
kleuren, lichtinval en materialen kun je mensen goed adviseren.

Niveau 4
bol
4 jaar
Startmoment: augustus
40% stage
60% school
Crebo: 25158

Interessegebied(en)
Creatief
Verkopen & Ondernemen

Summa Wonen & Design
De Run 4250, Veldhoven
('techniekHuys)

Interieuradviseur (bol)
Wat word je?
Je kunt bijvoorbeeld aan het werk bij een ontwerpbureau
voor interieurs, in een keukenzaak, een badkamerzaak, een
meubelzaak of een interieurwinkel. Verder studeren kan ook,
bijvoorbeeld met de hbo-opleiding Binnenhuisarchitectuur of
de Design Academy.

Hoe ziet je opleiding eruit?
Je volgt lessen op school en loopt een aantal weken per jaar
stage.

Studiekosten
Het wettelijk vastgestelde lesgeld bedraagt 1.202 euro per
jaar. Kijk voor een inschatting van de overige kosten voor
deze opleiding op de website van Studers. Ieder jaar worden
daar uiterlijk 1 juli alle schoolkosten bekendgemaakt voor
het daarop volgende schooljaar.
Laptop
Bij veel opleidingen kun je als student niet zonder
computer. Kijk in het overzicht of dit voor jouw opleiding
geldt en download de juiste specificaties.

Studie in cijfers
Studie in cijfers geeft duidelijke informatie over deze
opleiding en de kansen op de arbeidsmarkt. Wil je meer
weten over deze cijfers? Bekijk dan deze uitleg (pdf).

Welke vooropleiding heb je nodig?
Om te worden toegelaten tot deze opleiding heb je minimaal
nodig:
• diploma vmbo kaderberoepsgerichte, theoretische of
gemengde leerweg of;
• overgangsbewijs van 3 naar 4 havo of vwo of;
• diploma mbo niveau 2 of niveau 3. Wij gaan altijd met je
in gesprek en adviseren je of je een goede kans hebt om de
opleiding succesvol af te ronden.
Op deze pagina vind je de volledige wettelijke
vooropleidingseisen voor een niveau 4 opleiding. Je wordt
uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek of
kennismakingsbijeenkomst waar je de school leert kennen en
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we kijken of deze opleiding bij je past.

