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WAT IS DE 
NRP ACADEMIE?

De NRP Academie is de opleiding voor de renovatie- en trans-
formatieprofessional die jou samen met andere professionals 
kennis, inzichten en vaardigheden aanreikt die voor deze 
opgaven nodig zijn. Je medecursisten komen uit de wereld van 
corporaties, overheid, bouw, projectontwikkeling, toeleveranciers, 
adviesbureaus, ontwerpers en zelfstandigen. Je leert van de ruim 
vijftig docenten waaronder ook hoogleraren uit NRP partners,  
TU Delft en Hogeschool Utrecht maar ook vooral van elkaar. 
De NRP Academie reist door het land; de onderwijsdagen worden  
op 16 verschillende locaties in het land gegeven.  

IS DE NRP ACADEMIE 
IETS VOOR JOU?

Heb je een passie voor de bestaande omgeving en gebouwen en 
ben je bereid in jezelf en je vak te investeren? Ben je nieuwsgierig, 
ondernemend, leergierig en durf je kritisch naar jezelf te kijken? 
Wil jij geïnspireerd raken door het bezoek en de verhalen van de 
verschillende voorbeeld projecten in het land? En wil jij onderdeel 
worden van een professioneel netwerk over het bestaand vastgoed? 
Heb jij een denk- en werkniveau op minimaal HBO-niveau en een 
aantal jaar relevante werkervaring?

Sluiten deze vragen aan bij jouw ambities? Laat het ons dan 
weten en meld je aan op nrpacademie.nl.



HOE IS DE NRP ACADEMIE OPGEZET?

Er zijn vier modules: VERNIEUWEN, VERBINDEN, 
VERDUURZAMEN en VERDIENEN. De verdiepende 
modules kunnen ook los wordt gevolgd nadat de 
module Vernieuwen is gevolgd. Elke lesdag start met 
een lezing uit wetenschap/onderwijs en wordt in de 
middag gevolgd door een vertaling in de praktijk. 
In de avond krijg je inzicht- en vaardigheidstraining 
door met je medecursisten aan casuïstiek te werken. 
De NRP Academie biedt in het collegiaal programma 
zes ochtenden per jaar de gelegenheid om gratis een 
collega mee te nemen naar colleges.  

Twee keer per jaar vindt er een NRP Challenge plaats. 
In twee dagen tijd mag je je in een groep met mede- 
cursisten helemaal vastbijten in een vastgelopen 
casus van een NRP partner. De competitie is groot; 
welke groep weet de beste oplossing te presenteren 
voor de probleemhouder? 

1
VERNIEUWEN

2
VERBINDEN

3
VERDUURZAMEN

4
VERDIENEN

NRP Challenge

NRP Challenge

CERTIFICAAT

1 JAAR + M
OGELIJKHEID EIGEN TIJDPAD STUDENT

ALS JE DE NRP ACADEMIE HEBT  
AFGEROND, DAN:

•  mag je je een echte renovatie- en transformatie-
professional noemen;

•  kun je renovatie- en transformatieopgaven aan 
en weet je wat je zelf kunt en waar je anderen  
bij nodig hebt;

•  heb je een eigen netwerk gevormd met je mede-
cursisten, met de Alumni en met NRPFORUM;

•  heb je veel inspiratie opgedaan en ook een bijdrage 
geleverd aan kennis delen en ontwikkelen. Wie 
weet ben jij volgend jaar docent bij NRP Academie;

•  ontvang je een door de markt erkend en gewaar-
deerd certificaat wat zeker bij NRP partners een 
voordeel is als je daar wilt gaan werken.

NRP ACADEMIE ON THE ROAD
Geen losse excursies maar hele cursusdagen op 
locatie. 18 verschillende locaties door het land.  
Ook kunnen cursisten lopende de leergang locaties 
aandragen voor een onderwijsdag. Zo zijn we 
bij Sancta Maria in Noordwijkerhout geweest op 
verzoek van Vorm Ontwikkeling en bij de Van der 
Pekbuurt een project van Ymere. 

Maarten Zwemmer, Brink Management/advies 

“De dynamiek ligt op de bestaande vastgoed-
voorraad. De innovatieve oplossingen voor 
deze vraagstukken maak je samen, binnen een 
sluitende businesscase en gebruikmakend van 
innoverende technieken. Van deze vraagstukken 
krijg ik energie. ” 

“DE OPLEIDING BIEDT JE DE 
KENNIS, GEEFT JE INZICHTEN, 
ENERGIE EN OPENT JE OGEN.” 

Tjerk Wijte, Rochdale

“BOUWEN IS MEER DAN HET  
STAPELEN VAN STENEN.” 
 
“Vind de samenwerking met de juiste partners  
en je creëert een meerwaarde in de betrokkenheid 
van diverse partijen de kwaliteit van het bezit.” 



LESPROGRAMMA 2018-2019

KICKOFF

Kennismaking met elkaar Dinsdag 28 augustus 2018 
en het programma (middag)
 

MODULE 1 VERNIEUWEN
  
Ontdekken Dinsdag 4 september 2018* 
Ondernemen Dinsdag 18 september 2018 
Ontwikkelen  Dinsdag 2 oktober 2018*
Ontregelen  Dinsdag 16 oktober 2018
Organiseren Dinsdag 30 oktober 2018*
Onderhouden Dinsdag 13 november 2018

Greep uit de docenten: Hans Boutellier (Verwey-Jonker),  
Hans-Lars Boetes (RCE), Cees Anton de Vries (Origame)  
en Bas van der Griendt (Stratego advies) 

NRP CHALLENGE  vrij. 23 en zat. 24 nov. 2018 

MODULE 2 VERBINDEN
 
De belangen verbonden Dinsdag 8 januari 2019*
De gebruikers verbonden Dinsdag 22 januari 2019 
De bouwers verbonden Dinsdag 5 februari 2019
Verbinden in de praktijk Vrijdag 15 februari 2019

Greep uit de docenten: Anke van Hal (Nyenrode), Sandra 
Schruijer (UvU), Saskia Beer (ZoCity) en Hans van der Krogt 
(Smits Vastgoedzorg)

MODULE 3 VERDUURZAMEN
 
Waarde  Dinsdag 5 maart 2019* 
Innoveren Dinsdag 19 maart 2019 
Innoveren Dinsdag 2 april 2019 
Verduurzamen in de praktijk Vrijdag 12 april 2019 

Greep uit de docenten: Frank Hofmans (ABT), Wessel de 
Jonge (TU Delft), Bert van Breugel (Inbo) en Birgit Dulski (Nibe)

MODULE 4 VERDIENEN
 
De gebruiker verdient Dinsdag 7 mei 2019* 
Vastgoedpartijen verdienen Dinsdag 21 mei 2019 
Iedereen verdient Dinsdag 4 juni 2019 
Verdienen in de praktijk Vrijdag 14 juni 2019

Greep uit de docenten: Hans de Jonge (Brink), Hilde Remøy 
(TU Delft), Jan van der Tol (FGH/Rabogroep) en Boris van 
der Gijp (Syntrus Achmea)

NRP CHALLENGE  vrij. 28 jun. en zat. 29 jun. 2019

Programma onder voorbehoud | Fotografie: NRP

* Is collegiaal programma:  
in ochtend kan de cursist gratis een collega meenemen.

STUDIELAST, TOELATING EN KOSTEN

Om de NRP Academie te volgen, moet je rekening 
houden met een studielast van gemiddeld één dag 
in de week. Eén dag en avond in de veertien dagen 
volg je de opleiding op locaties. De overige tijd heb je 
nodig voor het bestuderen van literatuur, het werken 
aan casusopdrachten en je logboek. 

Voor de toelating vragen we je om na je aanmelding 
ons je curriculum vitae, een motivatie en een project 
uit je eigen praktijk (dat als casus kan worden gebruikt) 
toe te sturen. 

De kosten van de gehele opleiding bedragen € 9.750,- 
excl. BTW en € 8.750,- excl. BTW voor NRP partners 
inclusief materiaal, lunches en diners. De losse 
verdiepende modules kosten € 2.000,- en de losse 
module Vernieuwen kost € 4.000,- excl. BTW.  
De kosten zijn fiscaal aftrekbaar voor zelfstandige 
ondernemers. 

Mei van Eeghen, GEMEENTE HAARLEM 

“Het hoeft niet allemaal zo moeilijk te zijn, wat 
betreft techniek, financiering of in de samen-
werking. Ik merk dat planeconomen waar ik 
mee te maken heb, heel bang zijn voor renovatie 
en transformatie en dan met nieuwbouwprijzen 
gaan rekenen. Daarop lopen projecten stuk.”

“TIJDENS DE OPLEIDING KREEG IK 
HEEL VEEL VOORBEELDEN VAN HOE 
DAT ANDERS KAN.”

Voor meer informatie kijk op nrpacademie.nl, stuur een e-mail aan  
info@nrpacademie.nl, of bel met 06 506 288 44. 

NRP Academie is een co-creatie door:


