
Hoe leer je Wat leer je

Tijdens deze opleiding leer je:

• een communicatieplan te schrijven

• een socialmediastrategie te formuleren en uit te voeren

• omgaan met pers en media

• juiste keuzes te maken voor de inzet van communicatiemiddelen

• De opleiding bestaat uit 16 dagdelen (3 uren) waarvan een gedeelte fysieke 

bijeenkomsten (conform richtlijnen RIVM) en een gedeelte online bijeen-

komsten. De studielasten zijn ca. 6 uren zelfstudie per week.

Met deze opleiding kwalificeer je jezelf als deskundige op het gebied van 

marketingcommunicatie. Na deze opleiding beschik je over juiste kennis en 

vaardigheden om communicatiewerkzaamheden op een deskundige en professionele 

wijze uit te voeren. Je ontvangt een officieel landelijk erkend diploma, waardoor je jouw 

kansen op de arbeidsmarkt vergroot. 

Nima A Communicatie

De inhoud van de cursus bestaat uit:

• Het vakgebied communicatie

• Corporate communicatie

• Interne communicatie

• Marketingcommunicatie

• Communicatieonderzoek

• Contentmarketing

• Pers, PR & Media

• Schrijven van een communicatieplan



Toelating
Er zijn geen verplichte toelatingseisen.

In het kort

Informatie 
Voor meer informatie of voor een gratis 

vrijblijvend studie-/loopbaangesprek kun je 

terecht bij Studenten Services

T 088 - 060 20 20

E levenlangontwikkelen@fcroc.nl

Je kunt ook contact zoeken via de chat op de 

website

Aanmelden
frieslandcollege.nl/aanmeldenvolwassenen

diploma

NIMA-A Communicatie

cursusdagen

Nog te bepalen

sectoren

Zakelijke dienstverlening & 
Communicatie

duur

24 weken inclusief examen

studiebelasting 
• 16 dagdelen van 3 lesuren 

zelfstudie: ca 6 uur per week

studievorm 
NIMA-opleiding

kosten

Kosten voor deelname aan de 
NIMA-examens:

€ 275 voor examen Nima A1
€ 275 voor examen Nima A2 

locaties 
Friesland College 
• Heerenveen 
   (Abe Lenstra boulevard 29)
• Leeuwarden 
   (Julianalaan 97)
• online lessen

code 

NIMA-A

Diploma
Bij een voldoende op de examens behaal 

je het diploma NIMA A Communicatie 

en word je ingeschreven in het officiele 

NIMA-diplomaregister

Beoordeling
Je sluit de opleiding af met een bewijs van 

deelname of, als je wilt met een officieel 

NIMA-examen in twee delen:

Examen A1: meerkeuzevragen

Examen A2: open vragen/cases


