
Programma proefstuderen 
Ruimtelijke Ontwikkeling | Ruimtelijke Ordening en Planologie 

Adres 
G.J. de Jonghweg 4-6 
3015 GG Rotterdam

Wat kun je verwachten? 
Nadat je je hebt aangemeld in de centrale hal en iedere proefstudeerder de mogelijkheid 
heeft gehad koffie te pakken, wordt je ontvangen door mensen van de opleiding. 
Vervolgens wordt de opleiding geïntroduceerd. Je krijgt kort informatie over de opleiding 
en een beschrijving van wat we ongeveer doen. Dit wordt gevolgd door een rondleiding 
door het gebouw, waarbij alle voor onze opleiding relevante ruimtes aan bod komen. 
Tevens wordt er kort wat verteld waar in het gebouw je de opleiding kunt terugvinden en 
-zien.

Na deze kennismaking volgen er twee korte proeflessen, waarbij je met beide facetten 
van de opleiding te maken krijgt; namelijk het onderzoeken en het ontwerpen. Zo krijg je 
een goed beeld van het grote aantal mogelijkheden die je na je studie hebt en de 
diversiteit binnen de opleiding. 

Omdat gedurende de opleiding veel wordt gewerkt met projecten, je hebt gedurende je 
studie elk kwartaal een project, volgt deze werkvorm op de proeflessen. Hierbij ga je wat 
dieper in op het ontwerpen, waarbij vanzelf duidelijk wordt dat onderzoek en ontwerp in 
de praktijk onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Je wordt begeleid bij het ontwerp en 
krijgt feedback op het ontwerp door zowel docenten als huidige studenten van de 
opleiding. Deze bieden je ook de mogelijkheid om alle vragen die bij je opkomen 
gedurende de dag, te stellen en beantwoord te krijgen. 

Na deze ontwerpsessie is er, indien de tijd dit toelaat, de mogelijkheid het projectgebied 
te bezoeken en te zien wat er in realiteit is gerealiseerd en welke ontwerpgedachte(n) en 
problemen hieraan ten grondslag lagen. 

Voorbereidende opdracht 
Voor dit programma geldt geen voorbereidende opdracht. 

Meenemen 
Buiten enthousiasme en creativiteit hoef je verder niets mee te nemen. 



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 – 09.15 Introductie/welkomstwoord bij de opleiding 
09.15 – 09.45 Rondleiding door het gebouw 
9.45 – 12.15 Programma bestaande uit de volgende onderdelen: 

- Een korte proefles: Onderzoeken
- Een korte proefles: Ontwerpen
- Een proefproject: Ontwerp een woonwijkje
- Feedback op ontwerp
- Korte excursie naar plangebied van de opdracht (indien er nog
voldoende tijd is)

12.15 – 12.30 Afsluiting 
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13.00 – 13.30 Aanmelden in de centrale hal 
13.30 – 13.45 Introductie/welkomstwoord bij de opleiding 
13.45 – 14.15 Rondleiding door het gebouw 
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- Een proefproject: Ontwerp een woonwijkje 
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