
 

 
 
 
 

Programma proefstuderen 
Technische Bedrijfskunde 

 
Adres 
GJ de Jonghweg 4-6 
3015 GG Rotterdam 

 
Wat kun je verwachten? 
Tijdens het proefstuderen proberen we je een indruk te geven over wat de opleiding 
Technische Bedrijfskunde is. Hoe het studeren op de Hogeschool Rotterdam eraan toe 
gaat. Door colleges en opdrachten proberen wij een “echte” schooldag na te bootsen. 

 
Voorbereidende opdracht 
Voor dit programma geldt geen voorbereidende opdracht 

 
Meenemen 
Neem pen en papier mee om aantekeningen te maken. 

 
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 - 09.30 introductie/welkomstwoord bij de opleiding 
09:30 - 10:00 college 
10:00 - 10:15 pauze 
10:15 - 11:00 opdracht Urilift 
11:00 - 11:30 college 
11:30 - 12:00 rondleiding 
12:00 - 12:15 presentatie uitkomst opdracht Urilift 
12.15 - 12.30 afsluiting 

 
De volgende onderwerpen kunnen worden behandeld tijdens de colleges. 
• Techniek 
• Projectmanagement 
• Arbeid en organisatie 
• Debatteren 
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Tijdens het proefstuderen proberen we je een indruk te geven over wat de opleiding 
Technische Bedrijfskunde is. Hoe het studeren op de Hogeschool Rotterdam eraan toe 
gaat. Door colleges en opdrachten proberen wij een “echte” schooldag na te bootsen. 

 
Voorbereidende opdracht 
Voor dit programma geldt geen voorbereidende opdracht 

 
Meenemen 
Neem pen en papier mee om aantekeningen te maken. 

 
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 - 14.00 introductie/welkomstwoord bij de opleiding 
14:00 - 14:30 college 
14:30 - 14:45 pauze 
14:45 - 15:30 opdracht Urilift 
15:30 - 16:00 college 
16:00 - 16:30 rondleiding 
16:30 - 16:45 presentatie uitkomst opdracht Urilift 
16.45 - 17.00 afsluiting 

 
De volgende onderwerpen kunnen worden behandeld tijdens de colleges. 
• Techniek 
• Projectmanagement 
• Arbeid en organisatie 
• Debatteren 
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