Opleiding

NIMA A Communicatie in 8 maanden
8 Maanden
Interne en externe communicatie zijn voor iedere organisatie
van belang. Tijdens deze opleiding komen uiteenlopende
trends, vaardigheden en thema’s op het gebied van (marketing)
communicatie aan bod: van communicatieplannen maken,
presenteren op vakbeurzen, persberichten schrijven en interne
bedrijfskranten tot imagoverbetering, brochures ontwerpen, de
omgang met de (sociale) media en het opstellen, uitvoeren en
evalueren van communicatieprojecten of -onderzoeken. NIMA A
Communicatie is een veelzijdige opleiding waarin alle elementen op
het gebied van communicatie worden behandeld.

Unieke voordelen

Programma

• Je verrijkt je CV met een hoog gewaardeerd en internationaal
erkend diploma
• ICM is al jarenlang één van de meest succesvolle NIMA-opleiders
in Nederland
• Deze opleiding bereidt je optimaal voor op het NIMA examen
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Resultaat
• Je begrijpt de basisconcepten van communicatie en past ze toe
in je werk
• Je kunt communicatie-instrumenten op waarde schatten en
gericht inzetten
• Je kunt een helder communicatieplan maken
• Je bent thuis in de verschillende specialismen van het
vakgebied zoals interne en corporate communicatie,
marketingcommunicatie, public relations, crisiscommunicatie,
arbeidsmarktcommunicatie et cetera
• Je weet hoe je communicatieonderzoek kunt inzetten voor het
onderbouwen van je keuzes

Doelgroep
Deze opleiding is geschikt voor iedereen die zich wil ontwikkelen
binnen het communicatievakgebied:
• Je bent momenteel werkzaam in een communicatiefunctie en
hebt behoefte aan een stevig fundament
• Je wilt communicatiemedewerker worden en zoekt een
passende opleiding
• Je hebt al een of meer communicatietaken in je werkpakket,
maar wilt het hele vak leren kennen

Basics van communicatie
Adviseren
Corporate communicatie
Interne communicatie
Marketingcommunicatie
Communicatie-instrumenten
Owned, Paid en Earned media
Analyseren en communicatieonderzoek
Omgaan met de pers en social media
Omgaan met externe (advies)bureaus
Contentstrategie en -creatie
Examentraining

Studiewijze
Voorafgaand aan de opleiding krijg je toegang tot de ICM
leeromgeving waar je je voorbereidt op de opleiding en kennismaakt
met je medecursisten. Hier vind je ook inspirerende en inhoudelijke
content.
Een ervaren communicatiedeskundige uit de praktijk behandelt de
belangrijkste theorie rondom communicatie tijdens inspirerende
bijeenkomsten. Concrete en aansprekende voorbeelden uit de
praktijk laten je zien hoe je de theorie straks in je werk gebruikt. Ook
doe je interessante en leerzame oefeningen, opdrachten en voer je
groepsdiscussies.
Je uiteindelijke doel is natuurlijk slagen voor je examen. Daarom is
examentraining een belangrijk onderdeel van de opleiding. Door
examenvragen te oefenen bereid je je optimaal voor op het officiële
NIMA examen.

Studievoorbereiding

Vooropleiding
ICM volgt de richtlijnen van het NIMA en stelt geen eisen aan de
vooropleiding.

Naast de bijeenkomsten moet je tijd vrijmaken voor zelfstudie.
Houd rekening met 3-4 uur voorbereiding per bijeenkomst voor de
avondopleiding en 6-8 uur voorbereiding per bijeenkomst voor de
dagopleiding.

ICM is de speciale NIMA Education Partner vanwege de hoge kwaliteit van haar NIMA-opleidingen.
170

Opleiding

Studiemateriaal

Diploma

ICM is door NIMA benoemd als Education Partner. Hierdoor ben je
ervan verzekerd dat onze opleiding NIMA A Communicatie voldoet
aan de eisen van NIMA.

De opleiding NIMA A Communicatie leidt je op tot het officiële NIMA
diploma:
• NIMA A Communicatie

Duur
ICM verzorgt NIMA A Communicatie als avond- en als dagopleiding.
De avondopleiding is van 19.00 tot 22.00 uur en omvat 18 lessen. De
dagopleiding is van 10.00 tot 16.00 uur en omvat 9 lessen. De gehele
opleiding duurt 8 maanden.
De opleiding start in oktober 2020 en maart 2021.

Avondopleiding
Alkmaar – ma – di 1)

Den Haag – ma – di 1)

Maastricht – ma – di 1)

Almere – ma – di

Eindhoven – ma – di

Nijmegen – ma – di 1)

1)

Amsterdam – ma – di Enschede – ma – di
1)

1)

1)

Roermond – ma – di 1)

Apeldoorn – ma – di 1) Groningen – ma – di 1)

Rotterdam – ma – di 1)

Arnhem – ma – di

Utrecht – ma – di 1)

Haarlem – ma – di

1)

Breda – ma – di 1)

1)

Heerenveen – ma – di 1) Zwolle – ma – di 1)

Den Bosch – ma – di

1)

Het volledige NIMA A Communicatie diploma bestaat uit twee
delen: NIMA A1 en A2 Communicatie. Het A1 examen is een digitaal
examen en bestaat uit meerkeuzevragen. Het A2 examen wordt
getoetst met een digitaal examen aan de hand van cases en open
vragen. Een eenmalige afname van deze examens is bij de opleiding
inbegrepen.
Met het diploma NIMA A Communicatie, bestaande uit een A1
en A2 examen, ben je gekwalificeerd om ondersteunende- en
uitvoeringswerkzaamheden in het vakgebied Communicatie
te verrichten (onder begeleiding van professionals), zoals
ook beschreven in de Beroepsniveau Profielen (BNP) van de
communicatievakvereniging Logeion.
De examens worden verzorgd door het NIMA. Via de verkregen
examenvoucher meld je je hiervoor bij NIMA aan. Bij een voldoende
resultaat word je ingeschreven in het officiële NIMA-register. Neem
voor overige vragen over het examen contact op met NIMA op
telefoonnummer 020 – 503 93 00 of kijk op www.nima.nl.

Leiden – ma – di 1)		

Investering
Dagopleiding

De investering bedraagt € 2.045 en bestaat uit:

Amsterdam – vr – za 1) Eindhoven – vr – za 1)

Utrecht – vr – za 1)

Arnhem – vr – za

Zwolle – vr – za

1)

Breda – vr – za 1)

Groningen – vr – za

1)

1)

Rotterdam – vr – za 1)

1) Je kunt zelf een dag kiezen.

•
•
•
•

Leskosten: € 1.370 (of 3 termijnen à € 480)
Lesmateriaal: € 125
NIMA examen A1: € 275
NIMA examen A2: € 275

Dit bedrag is excl. € 37,50 per dag voor het dagarrangement of € 10 per avond voor het
avondarrangement. Alle prijzen zijn onder voorbehoud, bekijk de website voor actuele

Vervolgopleiding
NIMA B Communicatie
Online Communicatie

Pakketvoordeel
ICM biedt je de mogelijkheid om, in minimaal 13 maanden, het NIMA
A Communicatie en NIMA B Communicatie diploma in 1 pakket te
behalen. Als je je voor beide opleidingen als pakket inschrijft, heb je
een voordeel van € 295 ten opzichte van 2 afzonderlijke inschrijvingen.

informatie.
De totale investering is excl. btw. Vrijstelling van btw is mogelijk. Zie voor meer informatie
www.icm.nl/btw.

Advies & inschrijving
Bekijk de meest actuele data en informatie op onze website.
Persoonlijk studieadvies 030 – 29 19 888
Offerte aanvragen of inschrijven www.icm.nl/nima-c-8m
Deze opleiding biedt ICM ook In Company aan (www.icm.nl/
maatwerk).
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