Vakopleiding interieurstyling (fase 1)
Het programma is elke lesdag zo vol lesstof dat je geen les kunt missen. Mocht je toch een les missen
bij Stijlenleer of Moodboarding, haal dit dan zelf in door je te laten informeren door je klasgenoten.
Een les missen bij Kleuradviseur of Trendwatching raden we af, omdat de lessen een opeenvolgend
programma hebben.
Kleuradviseur en Trendwatching
Als je de eerste les van deze modules mist, dan kan je die module niet volgen. Bij de eerste les wordt
namelijk de basis gelegd voor de eindopdracht. Eindopdrachten bij deze modules doe je altijd in
twee- of drietallen.
Als je de tweede les mist van Kleuradviseur of Trendwatching dan kun je een beroep doen op een
medestudent. In combinatie met de hand-out kun je zo de opdracht voor de derde les waarschijnlijk
wel uitvoeren.
Als je les 3 mist dan kun je deze niet inhalen. Je werkt aan de presentatie (meestal) samen met een
medestudent. Overleg met haar/hem hoe jullie het beste de opdracht voorbereiden. Stel ook de
docent op de hoogte van jullie afspraken. Bespreek je presentatie eventueel met je medestudenten.
Certificaat Interieurstyling (Fase 1)
Wanneer je bij de vakopleiding Interieurstyling (fase 1) een module hebt gemist, ontvang je géén
certificaat. Pas als je de betreffende module hebt gevolgd, ontvang je alsnog het certificaat.
Module gemist?
Als je door het missen van de eerste les van Kleuradviseur of Trendwatching de hele module niet
hebt kunnen volgen, neem dan contact op met de studentenadministratie van NIA ACADEMIE
(nia.academie.office@gmail.com). Samen kijken we dan of je de module kunt inhalen op een andere
locatie. Inhalen op een ander locatie kan maar beperkt. Er moet nog plek zijn voor een extra cursist
en vaak is de betreffende module al gegeven of gestart op een andere locatie. Eventueel kun je de
module inhalen bij een groep in het volgende blok. Maar ook dan geldt dat er plek moet zijn.
Vakopleiding interieurontwerpen (fase 2)
Inhalen van een les van de vakopleiding is niet mogelijk. Als je toch een les mist door
bijvoorbeeld ziekte, neem dan contact op met de docent en vraag hoe je de gemiste lesstof het beste
kunt 'inhalen'. Vaak kun je een beroep doen op een medecursist. In combinatie met de hand-out kun
je zo de volgende les gewoon volgen.

