Vastgoed en Makelaardij

Startmoment(en)

September
Opleidingstype

Hbo-bachelor
In het kort

Wat kun je van ons verwachten

Jij bent geïnteresseerd in de wereld van gebouwen
en woon-, werk- en vrijetijdsomgevingen. Hoe
ontwikkel je deze omgevingen naar ieders
wensen? Daar ligt voor jou een uitdaging.

Wij willen je helpen in jouw ontwikkeling tot
professional. De begeleiding is persoonlijk en
opbouwend, docenten en studenten werken nauw
samen. We hebben veel contacten met
organisaties in het vastgoed met welke
praktijkvragen jij in afstemming met de professional
aan de slag gaat.

Inhoud
De opleiding Vastgoed & Makelaardij leidt
studenten op tot vastgoedprofessional. Tijdens de
opleiding ga je aan de slag met praktijksituaties
over vastgoed. Jij doet daarvoor onderzoek naar de
behoeften van de markt. Met een flinke kennisbasis
en ontwikkelde vaardigheden adviseer je partijen
die met het vastgoed te maken hebben. Na vier
jaar ga je als vastgoedprofessional aan de slag,
bijvoorbeeld als projectontwikkelaar,
vastgoedmanager of commercieel beheerder van
vastgoed.

Wat verwachten wij van jou
De cultuur van de opleiding vraagt een open
houding. Je wordt enthousiast van de uitdagingen
die door de docenten en de markt worden
aangeboden. Je bent geïnteresseerd in
economische ontwikkelingen, die relevant zijn voor
het vastgoed. Je bent innovatief en ondernemend.
Goede taal- en rekenvaardigheden zijn een must.

Studievorm

Voltijd
Lesplaats(en)

Eindhoven



Contact

Telefoon: 08850 77244
E-mail: secretariaatMER@fontys.nl
Website: fontys.nl/vastgoed




@fontysMER
@Fontys_mer

Het eerste jaar

Hoeveel uren per week ben je met je studie
bezig?
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Studiekosten

Hoe is de studie ingedeeld?

Zelfstudie

Havo

16 uur les
12 uur projectwerk
12 uur zelfstudie

Theorie



Instroomprofiel

Je begint met een degelijke basis die iedereen nodig
heeft in de profit en non-profitsector. Een verkenning
van de wereld van het vastgoed en jouw interesses
daarbinnen hoort daar natuurlijk bij. Je krijgt vakken
als economie, recht, bouwkunde en
vastgoedrekenen. De diverse kennisvakken komen
samen in de verschillende vastgoedgerelateerde
projecten.

Ga naar de collegegeldmeter en je weet
precies hoeveel je moet betalen aan
collegegeld fontys.nl/collegegeldmeter

35%
30%
35%

Andere kosten
Naast collegegeld moet je rekening
houden met aanvullende kosten voor
boeken, readers, een laptop, etc.

Een studiejaar bestaat uit 4 periodes van 10 weken.

Open dagen en zo...
Typerend voor deze opleiding
Vastgoed & Makelaardij is een brede opleiding die
creatief en vernieuwend denken vereist in
combinatie met kennis. De invloed op vastgoed is
divers: van europese tot lokale politiek, van
aandeelhoudersbelangen tot huurdersbelangen en
van milieubeweging tot rendementsdenkers. De
vastgoedwereld is dynamisch. Kritisch denken is
een vereiste en studenten worden uitgedaagd om
een eigen visie op vastgoed te ontwikkelen.

Algemene vragen over
Fontysopleidingen?
T: 08850 80000



Aanmelden



Aanmelden doe je uiterlijk 1 mei
via de website van Studielink.

fontys.nl/studielink

Studiekeuze



Om zeker te weten of de
opleiding van jouw keuze ook
goed bij je past, biedt Fontys jou
een studiekeuzecheck aan. De
studiekeuzecheck is verplicht
voor alle aanmelders voor het
eerste jaar van een bacheloropleiding of Associate degree
programma. Met uitzondering van
studenten met een buitenlands
diploma en aanmelders voor een
selectieopleiding.


Deze opleiding leidt op
tot de graad Bachelor of
Science
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