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WAT IS DE 
NRP ACADEMIE?

De NRP Academie is dé opleiding voor de renovatie- en  
transformatieprofessional. Samen met andere professionals  
krijg je kennis, inzichten en vaardigheden aangereikt die voor  
renovatie- en transformatie opgaven nodig zijn. Je medecursisten 
komen uit de wereld van corporaties, overheid, bouw, project- 
ontwikkeling, toeleveranciers, adviesbureaus, ontwerpers en 
zelfstandigen. Je leert van de ruim vijftig docenten waaronder 
hoogleraren van TU Delft, VU, en NRP partners, maar ook vooral 
van elkaar. De NRP Academie reist door het land; de onderwijs- 
dagen worden op 18 verschillende inspirerende 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 voorbeeldprojecten in het land? En wil jij onderdeel 
worden van een professioneel netwerk in het bestaand vastgoed? 
Heb jij een denk- en werkniveau op minimaal HBO-niveau en een 
aantal relevante jaren werkervaring?

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



OPZET VAN NRP ACADEMIE

Er zijn vier modules: VERNIEUWEN, VERBINDEN, 
VERDUURZAMEN en VERDIENEN. Nadat de module 
Vernieuwen is gevolgd, zijn de drie verdiepende 
modules ook los te volgen. Elke lesdag start met 
een lezing uit de wetenschap/het onderwijs, gevolgd 
door een vertaling naar de praktijk in de middag. 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 lezingen. 

Wil je ervaren wat de NRP Academie is? Start dan 
met de module VERNIEUWEN. Hier ervaar je dat de 
wereld, de opgave, de partijen en de posities binnen 
organisaties veranderen. Hoe vind je in deze fluïde 
netwerksamenleving jouw rol en maak je ambities 
waar? Hoe werk je out of the box? Als je de smaak 
te pakken hebt gekregen, ga je vervolgens voor de 
verdiepende modules.

Twee keer per jaar vindt er een NRP Challenge 
plaats. In twee dagen tijd mag je je in een groep met 
medecursisten helemaal vastbijten in een vastgelopen 
casus van een NRP partner. De competitie is groot; 
welke groep weet de beste oplossing te presenteren 
aan de probleemhouder?
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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, 
ken je jouw eigen kracht en die van anderen;

•  heb je een eigen netwerk gevormd met je mede-
cursisten, met de alumni, docenten en met NRP 
FORUM;

•  heb je veel inspiratie opgedaan en een bijdrage 
geleverd aan kennis delen en ontwikkelen. 

•  ontvang je een door de markt erkend en gewaar-
deerd certificaat.

NRP ACADEMIE ON THE ROAD
Geen losse excursies, maar hele cursusdagen op  
18 verschillende locaties door het land. Ook cursisten 
kunnen locaties locaties aandragen voor een  
onderwijsdag. Zo hebben we op aanraden van huidige 
cursisten de Donge Centrale in Geertruidenberg en 
het Universiteitsgebouw Utrecht bezocht.

Arthur van Kempen, Hevo

“Herbestemmen, restaureren, renoveren,  
repareren, vernieuwbouwen, revitaliseren.  
De NRP Academie leidt tot nog veel meer wegen 
naar Rome, maar ik weet de weg nu een stuk 
makkelijker te vinden. SAMEN, MAAR VOORAL 
MULTIDISCIPLINAIR WERKEN, IS HET LEUKST 
EN LEIDT TOT DE MOOISTE WEGEN en dan volgt 
de definitie van de opgave vanzelf. Die is namelijk 
het resultaat van de weg er naartoe.”

Cisca de Jong, Staedion

“De opgedane kennis vind ik niet het belangrijk-
ste aan deze academie. DAT IS TOCH ECHT DE 
VERANDERING IN MINDSET DIE DE ACADEMIE 
OP GANG BRENGT.” 

David Emous, Tsavo

“De belangrijkste winst is dat ik me bewust ben 
van mijn eigen (voor-) oordeel. EVEN TERUG-
PAKKEN, ECHT OPENSTELLEN, DOORVRAGEN 
EN OPNIEUW AFWEGEN.”



CURSUSDAGEN LEERGANG 2022

Kijk voor het actuele en gedetailleerde rooster altijd  
op de digitale onderwijsomgeving en nrpacademie.nl. 
Je krijgt altijd een week van tevoren een mail met  
informatie over locatie en programma van de volgende 
cursusdag. In algemene zin zijn de cursusdagen op 
dinsdag van 10.00 - 20.00 uur met uitzondering van 
de laatste dagen van iedere module. Bij Vernieuwen 
is op de laatste dag geen avondprogramma en bij de 
verdiepende modules is de cursusdag op een vrijdag 
zonder avondprogramma. NRP Challenges zijn op 
vrijdag en zaterdag.

KENNISMAKINGSDAG       14 december 2021 middag

MODULE 1 VERNIEUWEN
  
Dag 1 11 januari
Dag 2 25 januari 
Dag 3 8 februari
Dag 4 15 februari
Dag 5 8 maart
Dag 6 15 maart (geen avond) 

NRP CHALLENGE  25 en 26 maart 

MODULE 2 VERBINDEN
 
Dag 1 5 april
Dag 2 19 april
Dag 3 10 mei
Dag 4 20 mei (geen avond)

SNEAK PREVIEW  21 juni 

MODULE 3 VERDUURZAMEN
 
Dag 1 31 mei
Dag 2 14 juni
Dag 3 28 juni
Dag 4 8 juli (geen avond) 

MODULE 4 VERDIENEN

optioneel 6 september (middag) 
Dag 1 13 september 
Dag 2 27 september 
Dag 3 11 oktober 
Dag 4 4 november 

NRP CHALLENGE  18 en 19 november 

Programma onder voorbehoud | Fotografie: NRP

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 verschillende 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 ons, na je aanmelding, 
je curriculum vitae en een motivatie 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 zelfstandig 
ondernemers.

 

 

 

 

Janet van Oort, ICS Adviseurs

“DE INFORMATIEDICHTHEID IS HEEL HOOG.  
De NRP Academie reikt je veel kennis, ervaring, 
inzichten en verhalen aan om je manier van 
werken te verbeteren. HET IS ALS EEN REIS 
WAARDOOR JE STEEDS OPNIEUW EEN ANDER 
PERSPECTIEF WERPT OP HET VRAAGSTUK.  
Ik besef me nu nog meer dat we van zomaar een 
plek een waardevolle plek kunnen maken met 
het goede verhaal dat anderen overtuigt en met 
volharding om steeds een stap verder te zetten.”

Kijk voor meer informatie op nrpacademie.nl, stuur een e-mail 
naar secretariaat@nrpacademie.nl of bel met de secretaresse  
op 06-50628844. 

NRP Academie is een co-creatie door:
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PROFITEER ALS NRP PARTNER VAN DE NRP ACADEMIE

Draag vanuit je organisatie
projecten als leslocaties en
collega’s als docenten aan.

Maak gebruik van gratis denkkracht 
voor een vastgelopen renovatie of 

transformatieproject tijdens 
NRP challenge.

Gratis deelname
aan interessante college’s voor 

partners en medewerkers tijdens 
collegiaal programma.

Ook losse modules 
volgen mogelijk.

Profiteer van het brede netwerk 
dat de alumnus opbouwt.

De alumnus verdient de 
investering weer terug.

Kansen voor partners

NRP in vogelvlucht

VERNIEUWEND IN HET BESTAANDE

Voor en door partners.
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