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Met de opleiding Woningmarktconsultant 

kun jij je als (nieuwbouw)makelaar verder 

ontwikkelen tot dé adviseur op het gebied 

van de woningmarkt en de 

nieuwbouwontwikkelingen in jouw regio. 

Als woningmarktconsultant geef je 

advies aan de verschillende partijen die 

betrokken zijn bij woningbouw zoals; 

gemeenten, projectontwikkelaars, 

(ontwikkelende)aannemers, 

woningbeleggers en corporaties. 

Al deze partijen worden geconfronteerd 

met de onzekerheden die met de markt 

samengaan. Een woningmarktconsultant 

denkt mee over de opzet van nieuwe 

woningbouwlocaties, over de keus van de 

te bouwen woningen en over de invulling 

van herbestemmings- en 

stadsvernieuwingsprojecten. 

Als woningmarktconsultant en 

(nieuwbouw)makelaar sta je dichtbij de 

klant, hierdoor kun jij ervoor zorgen dat 

vraag en aanbod beter op elkaar worden 

afgestemd. 

Opleiding Woningmarktconsultant



De opleiding bestaat uit 44 dagdelen. Je volgt een keer per week een (online) les van 14:45 
tot 21:30. Houd rekening met zelfstudie tussen de lessen door. Elk blok wordt afgesloten 
met een praktijkopdracht welke aansluiten op je scriptie. Je rond de opleiding af met een 
scriptie en een mondelinge verdediging van je onderzoek bij examenbureau SVMNIVO. 

De opleiding duurt circa een jaar en bestaat uit de volgende blokken:

• stakeholders

• bouwkunde en projectontwikkeling

• publiek- en privaatrecht

• marktonderzoek, analyse en rapportage

• marketing, sales en advies

• financiering en fiscaliteit

• in de praktijk

Opbouw opleiding







Op de woningmarkt zijn veel partijen actief; projectontwikkelaars, bouwers, 
beleggers, woningcorporaties, gemeentelijke en regionale overheden, 
architecten en makelaars. In het eerste deel van de opleiding leer je hoe het 
ontwikkelproces eruitziet, hoe stakeholders met elkaar samenwerken en wat de 
toegevoegde waarde van jou als woningmarktconsultant is.

Je krijgt les van specialisten zoals Alliantie directeur Koen Westhoff, architect Jos 
van Eldonk, een woningbelegger en een ervaren Woningmarktconsultant.

In dit blok leer je alles over:

• gemeenten

• de architect en stedenbouwkundige

• woningcorporaties

• woningbeleggers

• samenwerking en proces

https://www.linkedin.com/in/koenwesthoff/
https://www.linkedin.com/in/josvaneldonk/


In dit blok krijg je van specialisten Ernest Boel en Michiel Tiggeloven alle basiskennis over 
bouwkunde en projectontwikkeling die je nodig hebt om succesvol als 
woningmarktconsultant aan het werk te gaan.

In dit blok leer je over de volgende onderwerpen:

• risicobeheersing

• duurzaamheid

• bouwproces

• gebiedsontwikkeling

• binnenstedelijke ontwikkelingen

• businesscase projectontwikkeling

https://www.linkedin.com/in/ernest-boel-7a748710/
https://www.linkedin.com/in/michiel-j-s-tiggeloven-86b2bb26/


Bij projectontwikkeling en woningtransacties spelen verschillende publiek- en 
privaatrechtelijke aspecten mee. Vastgoedjurist Jelte Kinderman leert jou alles over het 
gebruik van juridisch instrumentarium in ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.

In dit blok leer je over de volgende onderwerpen:

• Omgevingswet

• Grondwerving en exploitatie

• Vergunningen en procedures

• Verbintenissenrecht

• Huurrecht

• Beperkte rechten en samenwerkingsvormen.

https://www.linkedin.com/in/jeltekinderman/


In blok vier leer je van, onder andere, een woningmarktconsultant en dataspecialist 
Karin Hoorn data analyseren, onderzoeken en rapporteren. 
Je leert hoe je data verzamelt en onderzoekt. Ook leer je hoe je met behulp van 
(NVM)databronnen je adviezen en rapporten nog verder kunt verbeteren.

In dit blok leer je over de volgende onderwerpen:

• databronnen en datakwaliteit

• demografische gegevens

• marktanalyse

• kwartaalrapportage

• doelgroepenonderzoek

• woonwensen

https://www.linkedin.com/in/karinhoorn/


Nu je over de kennis beschikt die je nodig hebt om (gevraagd en ongevraagd) advies te 
kunnen geven is het tijd om je marketingkennis en verkoopskills te perfectioneren en te 
leren hoe je kansen en opdrachten genereert.

In blok vijf volg je daarom de volgende vakken:

• sales advies

• de basisprincipes van marketing

• social media.

Marketingspecialisten Sophie Broeders en Arjan Terpstra verzorgen de marketinglessen, 
sales advies zal door AM directeur Sander ter Beek worden verzorgd. 

https://www.linkedin.com/in/sophie-broeders/
https://www.linkedin.com/in/arjanterpstra/
https://www.linkedin.com/in/sander-ter-beek/


In dit blok leer je alles wat je moet 
weten over financiering, fiscaliteit 
en de effecten hiervan op 
projectontwikkeling. Onderwerpen 
die aan bod komen 
zijn beleggingsfinanciering, 
rendementsberekeningen, 
verschillende contractvormen en 
overdrachtsbelasting en btw.

Fiscalist privaat & publiek vastgoed 
Dieks Boswinkel leert je hier alles 
over dat jij als 
Woningmarktconsultant voor jouw 
beroepspraktijk moet weten. 

https://www.linkedin.com/in/dieks-boswinkel/


In deze laatste module zetten we de puntjes op de i. Je leert hier hoe alles uit de 
voorgaande modules samenkomt in jouw werk als woningmarktconsultant. 

In blok 7 ontwikkel je daarnaast diverse vaardigheden die je als woningmarktconsultant 
nodig hebt.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

• Netwerkvaardigheden

• Adviesvaardigheden

• Presentatievaardigheden

• Ethiek en integriteit

• Reflecteren



De scriptie is het officiële afstudeerproject 
waarmee jij als deelnemers de opleiding 
Woningmarktconsultant afrond. 

Met het opzetten van je afstudeeronderzoek 
en het schrijven van je scriptie start je al vroeg 
in de opleiding. 

Om je hierbij te helpen zijn de praktijkgerichte 
opdrachten aan het einde van de lesblokken 
hét moment om te oefenen zodat je deze 
onderdelen daarna in je scriptie kunt 
verwerken. 

Tijdens de opleiding krijg je via Zoom plenaire 
scriptiebegeleiding. Daarnaast begeleid een 
ervaren scriptiebegeleider van Sriptiemaster je 
in jouw persoonlijke afstudeerproces (5 uur). 

Je scriptie zal door SVMNIVO worden 
beoordeeld waarna je je opleiding ter 
volledigheid afrond met een mondelinge 
verdediging van je afstudeeronderzoek. 







Tijdens de opleiding 
Woningmarktconsultant kun je 
aspirant-lid worden van de vereniging 
van NVM Woningmarktconsultants.

De vereniging is in 2002 opgericht en 
organiseert onder andere 
bijeenkomsten, brainstormsessies, 
lezingen en workshops.

https://www.nvmwmc.nl/




Om deze opleiding te starten is het 
diploma Basistheorie 
Vastgoeddeskundige óf 
aantoonbare werkervaring in het 
vastgoed vereist.

Het niveau van de opleiding is 
vergelijkbaar met een Hbo-niveau.

Twijfel je over jouw ervaring en/of 
opleidingsniveau neem dan gerust 
contact met ons op. 



Enthousiast geworden over deze 
opleiding? Klik hier om je direct aan te 
melden! 

Heb je na het lezen van deze brochure 
toch nog praktische vragen? Neem dan 
contact op met een van onze 
opleidingscoördinatoren: 

info@academievoorvastgoed.nl
030-6085160

Heb je inhoudelijke vragen over de 
opleiding Woningmarktconsultant dan 
kun je deze het beste stellen aan onze 
L&D specialist, Myrthe Schillings. 

myrthe@avv.nl
06-40864121

https://academievoorvastgoed.nl/cursus/woningmarktconsultant/
mailto:info@academievoorvastgoed.nl
mailto:myrthe@avv.nl
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Deze brochure hebben wij met zorgvuldigheid opgesteld, 
maar hier kunnen fouten in zijn geslopen. Aan de inhoud van 
deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 


