
Programma proefstuderen 
Vastgoed en Makelaardij 

Adres 

Burgemeester S'jacobplein 1 

3015 CA Rotterdam 

Wat kun je verwachten? 

Tijdens het proefstuderen maak je door middel van een kort programma kennis met de 

opleiding hbo Vastgoed en Makelaardij. Bij Vastgoed en Makelaardij word je opgeleid als 

vastgoeddeskundige. Dat is meer dan een makelaar, je bent dan financieel-economisch 

expert en je hebt veel contact met planologen en bouwkundigen, met beleidsmakers en 

financiers, met juristen en consumenten. Bovendien moet je verantwoordelijk en 

gedreven zijn en vooral communicatief vaardig. Tijdens het proefstuderen krijg je een 

voorbeeldcollege en een mini-project waarbij je op een leuke manier gelijk je ideeën 

kunt toepassen in de praktijk. Op die manier krijg je een goed beeld wat het betekent 

om een vastgoeddeskundige te zijn. 

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 + ontvangst met koffie/thee 

09.00 – 09.20 Centrale aftrap / welkomstwoord bij de opleiding 

09.20 – 11.20 Project ‘Gebouwde Omgeving en zijn kwaliteiten’ 

11.20 – 12.10 College 

12.10 – 12.20 Afsluiting programma 

Tijdens de proefstudeerdag kunnen de volgende vakken worden aangeboden: 

- Vastgoedeconomie - Vastgoedrecht

- Makelaardijleer - Beleggen

- Stedelijke Ontwikkeling - Project- en herontwikkeling
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als vastgoeddeskundige. Dat is meer dan een makelaar, je bent dan financieel-

economisch expert en je hebt veel contact met planologen en bouwkundigen, met 

beleidsmakers en financiers, met juristen en consumenten. Bovendien moet je 

verantwoordelijk en gedreven zijn en vooral communicatief vaardig. Tijdens het 
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manier gelijk je ideeën kunt toepassen in de praktijk. Op die manier krijg je een goed 

beeld wat het betekent om een vastgoeddeskundige te zijn. 

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 + ontvangst met koffie/thee 

13.30 – 13.50 Centrale aftrap / welkomstwoord bij de opleiding 

13.50 – 14.40 College 

14.40 – 15.00 Pauze 

15.00 – 16.40 Project ‘Gebouwde Omgeving en zijn kwaliteiten’ 

16.40 - 16.50 Afsluiting programma 

Tijdens de proefstudeerdag kunnen de volgende vakken worden aangeboden: 

- Vastgoedeconomie - Vastgoedrecht

- Makelaardijleer - Beleggen

- Stedelijke Ontwikkeling - Project- en herontwikkeling


