
 

 
 
 
 

Programma proefstuderen 
Bouwkunde 

 
Adres 
Museumpark 40  
3015CX Rotterdam 

 
 

Wat kun je verwachten? 
Tekenen en rekenen zijn basisvaardigheden binnen Bouwkunde. We maken veel 
technische tekeningen en berekeningen. Hier ga je, in een aantal opdrachten, mee 
kennismaken bij het proefstuderen. 
We gaan een klein buitenhuisje in de duinen tekenen. Je gaat de woningplattegrond 
ontwerpen, je gaat een verkoopimpressie (3D) maken en na het ontwerpen gaan we 
twee berekeningen maken. Eentje van de constructie en een van de verwarming. 

 
Voorbereidende opdracht 
Voor dit programma geldt geen voorbereidende opdracht. 

 
Meenemen 
Neem een potlood (HB), gum, fineliner (zwart), geodriehoek en een rekenmachine mee. 

 
Consumpties 
Tijdens het proefstudeerprogramma krijg je een drankje aangeboden. Extra 
consumpties zijn in de kantine te koop. Let op, met contant geld betalen is niet mogelijk. 

 
Programma 
08:30 - 09:00 Aanmelden in de centrale hal 
09:00 - 09:20 Introductie en welkomstwoord bij de opleiding “Wat is bouwkunde” 
09:20 - 09:30 Uitleg van de opdracht buitenhuisje 
09:30 - 11:00 Tekenen aan het ontwerp en de presentatie 
11:00 - 12:20 Rekenen aan het huisje (constructie en bouwfysica) 
12:20 - 12:30 Afronding van het programma met een rondleiding door het gebouw 
12:30 - 12:45 Afsluiting 



 

 
 
 
 

Programma proefstuderen 
Bouwkunde 

 
Adres 
Museumpark 40 
3015CX Rotterdam 

 
 

Wat kun je verwachten? 
Tekenen en rekenen zijn basisvaardigheden binnen Bouwkunde. We maken veel 
technische tekeningen en berekeningen. Hier ga je, in een aantal opdrachten, mee 
kennismaken bij het proefstuderen. 
We gaan een klein buitenhuisje in de duinen tekenen. Je gaat de woningplattegrond 
ontwerpen, je gaat een verkoopimpressie (3D) maken en na het ontwerpen gaan we 
twee berekeningen maken. Eentje van de constructie en een van de verwarming. 

 
Voorbereidende opdracht 
Voor dit programma geldt geen voorbereidende opdracht. 

 
Meenemen 
Neem een potlood (HB), gum, fineliner (zwart), geodriehoek en een rekenmachine mee. 

 
Consumpties 
Tijdens het proefstudeerprogramma krijg je een drankje aangeboden. Extra 
consumpties zijn in de kantine te koop. Let op, met contant geld betalen is niet mogelijk. 

 
Programma 
13:00 - 13:30 Aanmelden in de centrale hal 
13:30 - 13:50 Introductie en welkomstwoord bij de opleiding “Wat is bouwkunde” 
13:50 - 14:00 Uitleg van de opdracht buitenhuisje 
14:00 - 15:30 Tekenen aan het ontwerp en de presentatie 
15:30 - 16:50 Rekenen aan het huisje (constructie en bouwfysica) 
16:00 - 17:00 Afronding van het programma met een rondleiding door het gebouw 
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