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25 jaar MRE
Toen de eersten van u begonnen aan de MRE studie, wist ik 
niet eens dat er een vastgoedmarkt bestond en zeker niet 
dat deze een belangrijk deel van mijn werkende leven zou 
gaan uitmaken. Dat is ook niet zo verwonderlijk. Bij de start 
van de MRE opleiding was ik namelijk 12 jaar. Ik droomde 
toen nog van een carrière als piloot, acteur of coureur. Mijn 
uiteindelijke werkveld is wellicht iets minder spannend dan ik 
destijds ambieerde. Hoewel, terugkijkend op 25 jaar vastgoed 
in Nederland, is het alles overziend, niet bepaald een heel 
saaie periode geweest. 

Het is altijd zo heerlijk zeggen: “met de kennis van nu” had ik het in 1989 wel geweten. Ik 

had de guldens in mijn spaarpot niet geïnvesteerd in een Commodore 64, maar in bijvoorbeeld 

de woningmarkt. Terwijl mijn Commodore bij mijn ouders op zolder ligt te verstoffen, is de 

gemiddelde woningprijs in Nederland in de afgelopen 25 jaar namelijk met 197% toegenomen. 

Door in woningen in de centra van grote steden te investeren, had dit percentage nog veel 

hoger kunnen zijn. Ik had daarnaast leuk kunnen boeren (zeer toepasselijk voor iemand die van 

oorsprong uit het Oosten van het land komt) door te investeren in strategische grond posities. 

Daarnaast had ik natuurlijk graag een bijdrage geleverd aan alle architectonische hoogstandjes 

die in de afgelopen 25 jaar in Nederland zijn ontwikkeld. Het bekende gezegde “As is verbrande 

turf” geldt hier natuurlijk wel. Bovendien is niet alles rozengeur en maneschijn gebleken. 

De ongekende groei van de vastgoedmarkt kent ook zijn dieptepunten. Niet alle gronden zijn 

immers waard, wat ze geweest zijn. En ook de kantorenmarkt en winkelmarkt maken nu niet 

de gemakkelijkste periode door. Belangrijker nog, wat te denken van de bouwfraude of de 

vastgoedfraude? Deze geven, in ieder geval aan een aantal hoogtepunten, een zeer nare bijsmaak. 

Dit voorwoord is echter niet bedoeld om op het negatieve te focussen. Ik ben er bovendien 

van overtuigd dat de vastgoedmarkt van gemaakte fouten heeft geleerd en inmiddels een stuk 

professioneler is geworden. Met alle initiatieven op het gebied van governance en transparantie kan 

de vastgoedmarkt een voorbeeld voor andere markten worden. De ASRE en wij, als afgestudeerde 

MRE-ers, kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Ik nodig u uit deze rol ook te nemen.

Voordat we ons in de volgende Masterclass weer gaan richten op de toekomst en daarbij 

een interessant gebied van de vastgoedmarkt belichten, zijn wij eerst diep in ons archief 

ingedoken. In deze editie van 

de Masterclass blikken wij dan 

ook terug op de afgelopen 25 

jaar. 

Voor nu wens ik u veel 

leesplezier in deze Masterclass. 

Ik hoop u daarnaast snel aan 

te treffen op een van onze 

activiteiten.

Met vriendelijke groet,

Thomas Liebrand

liebrand_t@schiphol.nl

Van de VoorzitterInhoud
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Verenigingsnieuws

AGENDA
27 mei 2014  ASRE Open dag met een proefcollege van fellow ir. Lars Rompelberg over ‘Financiële sturing gebieds- en vastgoedwaardeketen’ 

www.asre.nl/opendag

3 t/m 5 juni 2014   ASRE op Provada met: The Educated Drink (i.sm. AAA MRE en MSRE AA) | Pop-up colleges elke dag van 12.15 – 13.00 uur in 

de Provada-fora Wonen, Winkelen en Werken | Docentendebatten op de stands van Vastgoedmarkt en PropertyNL en  

NIEUW dit jaar: een eigen ASRE-stand voor meet & greets (hal 11, stand 44). www.asre.nl/provada 

20 juni 2014   ASRE Talent Seminar met dit jaar een speciale uitgave van het Talent Seminar boekje, mede mogelijk gemaakt door AAA MRE 

en MSRE AA www.asre.nl/talentseminar

27 juni 2014   Vastgoedcollegetour i.s.m. AAA MRE en MSRE AA met als gast professor Arnoud Boot www.vastgoedcollegetour.nl

Provada
De ASRE heeft dit jaar een eigen stand 

op de Provada. Graag heten we de leden 

van de MRE en MSRE alumniverenigingen 

welkom op onze stand. Aan potentiële 

studenten bieden we de gelegenheid 

alumni te ontmoeten en met hen te sparren 

over studie, werk en toekomst. Als je als 

alumnus deel wilt nemen aan deze Meet 

& Greet (korte sessies van 30 minuten tot 

één uur), meld je dan aan bij Simone de 

Maat via S.demaat@asre.nl of 06 388 21 

883. Dit wordt zeer op prijs gesteld. Wil je 

een dagdeel in de stand aanwezig zijn als 

‘ambassadeur’, dan wordt dat eveneens 

zeer op prijs gesteld.

ASRE Talent Seminar 
In dit 25ste collegejaar van MRE werken de AAA MRE, MSRE AA en de ASRE met elkaar samen 

om een aantal zaken mogelijk te maken. Zo wordt tijdens het ASRE Talent Seminar op 20 juni 

een speciale gezamenlijke uitgave uitgereikt met artikelen van de beste scriptieschrijvers uit het 

studiejaar 2013-2014. In deze editie is er ook aandacht voor een scriptieprijswinnaar uit het 

verleden, Patrick Kanters. Alumnileden zijn op 20 juni van harte welkom tussen 12.30 – 19.00.

The Educated Drink
Woensdag 4 juni 2014 om 16:00 uurUitnodiging voor:

Sponsored by: Sponsored by: 
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Voorafgaand aan de officiële opening van het gloednieuwe winkel- 

en woongebied in Amsterdam-Oost, kreeg de AAAMRE op 19 

februari 2014 de mogelijkheid Oostpoort te bezoeken. Sjoerd Soeters 

(stedenbouwkundig architect van Oostpoort) en Fred Langeslag 

(projectdirecteur ontwikkelingscombinatie Polderweggebied) gaven 

een levendige presentatie, gevolgd door een rondleiding in het 

projectgebied. 

Oostpoort is een nieuwe wijk in het 

voormalige Polderweggebied tussen het 

Oosterpark en de Watergraafsmeer aan de 

drukke Linnaeusstraat. 

Op deze locatie is het nieuwe centrumgebied van Oost-Amsterdam 

ontwikkeld met een grote mix aan functies en voorzieningen (wonen, 

winkelen, sporten, leren, werken, muziek maken horeca en cultuur). 

Daarnaast worden in Oostpoort circa 600 nieuwe koop- en 

huurwoningen gebouwd. Er komen in totaal circa 40 winkels en 

7 horecaruimtes, een parkeergarage met 874 parkeerplaatsen, 

een Stadsdeelkantoor, 

Sportfondsenbad, 

Muziekmakerscentrum, 

sporthal en scholen.

Development Visit Oostpoort

•  www.hercertificeren.nl - De ASRE biedt verschillende 

hercertificeringsprogramma’s en PE-opleidingen aan in 2014. 

De ASRE is sinds begin 2013 een erkende onderwijsinstelling 

van VastgoedCert en de NBA.

•  Dit voorjaar biedt de ASRE keuzevakken aan als onderdeel van 

de MSRE / de MSRE opleiding Marktanalyse: Kantorenmarkt, 

Winkelmarkt en Woningmarkt. Deze opleidingen zijn ook los 

te volgen. Start op 6 en 7 mei. 

Nieuw bij ASRE
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Mipim Ontbijt 2014
Op donderdag 13 maart 2014 vond het 17e Mipimontbijt 

plaats aan de Boulevard de la Croisettte. Vele Alumnileden 

troffen elkaar voor een heerlijk Frans ontbijt onder de 

aangename Franse ochtendzon. Het AAAMRE Mipimontbijt 

is dit jaar mede mogelijk gemaakt door Houthoff Buruma en 

Peak Development. 
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De casus: 
Belegger Breedhoff en ontwikkelaar Zadelveld hebben zich 

gestort op de herontwikkeling van de kantoorlocatie Olympia. 

Het project is ondergebracht in VOF Olympia waarin Breedhoff 

en Zadelveld ieder voor 50% participeren. De locatie is in 2006 

verworven en wordt momenteel antikraak gehuurd door een 

drankenhandelaar (die in natura een kleine gebruiksvergoeding 

betaalt). Door de marktomstandigheden is de sloop en bouw 

van het nieuwe kantoor nog niet gestart. 

Inmiddels staat Zadelveld financieel te wankelen en Breedhoff 

vreest op korte termijn met een curator aan tafel te zitten. Dat 

wil hij vermijden. Breedhof wil het project naar zich toetrekken. 

Daartoe moet de eigendom worden overgedragen aan de 

nieuwe vennootschap Olympiabreed waarvan de aandelen enkel 

door Breedhoff worden gehouden. 

De oude maten willen echter wel samen (en financieel 

op vergelijkbare wijze) doorgaan en denken aan een 

ontwikkelopdracht aan een nieuwe vennootschap van 

Zadelveld waarbij die vennootschap voor 50% deelt in het 

ontwikkelresultaat. 

Op advies van een fiscalist wordt het project juridisch 

overgedragen aan Olympiabreed, waarbij de VOF zich verplicht 

tot sloop van het pand na die overdracht. Na verloop van tijd 

wordt het nieuwbouwplan verlaten en wordt het oude kantoor 

verbouwd tot studentenwoningen. 

Lezing Breedveld en Zadelhoff 
‘Ze zijn er weer’ 6 maart 2014
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Beste Alumni, 
 
Amvest en AAAMRE nodigen u met veel plezier uit om deel te 
nemen aan de vierde editie van de Cycle Tour Amsterdam. 
 
Wellicht reed u een van de vorige edities al mee. Deed u dat niet, 
dan heeft u een fantastische tocht  gemist. Dat zou u niet 
nogmaals moeten laten gebeuren! 
 
Amvest en AAAMRE zorgen ervoor dat u voor de start vorstelijk 
wordt ontvangen, u een parkeerplek heeft, en u na afloop van 
een smakelijke maaltijd kunt genieten bij The Harbour Club. 

WEERSOMSTANDIGHEDEN 
We hebben geen invloed op zon, wind of regen. Welke 
weersomstandigheden er ook zijn, voorafgaand, tijdens en na 
afloop van de tocht is de verzorging optimaal.  
 
In 2013 namen er ruim 2.400 fietsers deel aan de toertocht. 
Zorgt u er met ons voor dat er in 2014 nog meer fietsers 
meedoen? Kijk voor meer informatie op 
www.cycletouramsterdam.nl 
 
 
AANMELDEN 
Meld u voor 1 mei aan via deze link: www.aaamre.nl 
 
Wij zien u graag op 15 juni! 

WANNEER 
Zondag 15 juni (starttijd afhankelijk van de te rijden afstand 
vanaf 08.30 uur) 
 
AFSTANDEN 
45, 70, 100 en 150 km 
 
WAAR 
Er zijn vier geheel nieuwe routes uitgezet. Vanaf de startlocatie 
op Cruquius in Amsterdam-Oost maakt u kennis met mooie 
natuurgebieden in Flevoland en ’t Gooi. Tevens komen we 
langs een aantal projecten van Amvest. Er is dit jaar zelfs een 
verzorgingspost in DUIN!   
 

UITNODIGING 

Vastgoedcollegetour
Speciaal voor haar studenten en MRE- & MSRE-afgestudeerden organiseert de Amsterdam School of Real Estate (ASRE) in 

samenwerking met de MRE- & MSRE alumnivereniging (AAA MRE en MSRE AA) ter afsluiting van dit 25ste collegejaar een 

Vastgoedcollegetour.

De Vastgoedcollegetour, een initiatief van de ASRE en Vastgoedmarkt, wordt gehouden op vrijdag 27 juni a.s. te Amsterdam. De 

ontvangst is vanaf 16.45 uur en rond 18.15 uur wordt de bijeenkomst afgesloten met een hapje en een drankje.

Teun van de Keuken (bekend van o.a. de Slag om Nederland) interviewt onze gastprofessor Arnoud Boot. Natuurlijk wordt u als 

publiek actief bij het gesprek betrokken. Hebt u nu al een prangende of confronterende vraag voor onze gast, mail deze dan naar 

Janneke Schreuder via j.schreuder@asre.nl.

De uitnodiging met het programma, de locatiegegevens en informatie over het aanmelden ontvangt u over enkele weken.
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Amalia van der Heijden, P&O 
adviseur, Syntrus Achmea
“De waarde van de MRE opleiding is groot. 

Het kennisniveau van de medewerker wordt 

aanzienlijk verhoogd. Het brede studieprogramma 

op het gebied van het beleggen en ontwikkelen 

van vastgoed maakt de opleiding waardevol 

voor diverse specialisaties binnen het vastgoed. 

Binnen Syntrus Achmea Real Estate & Finance 

vinden we het belangrijk dat onze medewerkers 

beschikken over het (voor de functie) juiste 

kennis- en opleidingsniveau. Een MRE opleiding 

draagt bij aan het vergroten van het kennisniveau 

op de verschillende afdelingen. Ook aan onze 

klanten en de toezichthouders (AFM en DNB) 

willen we laten zien dat we over goed geschoolde 

medewerkers beschikken.” 

“Verder draagt de MRE bij aan de uitbreiding 

van het netwerk van onze medewerkers. 

Ook de waarde van de MRE titel in het vastgoed 

is groot. De titel geeft aan dat de persoon in de 

basis een brede kennis heeft van het (beleggen 

in) vastgoed.”

Xander Berendsen, 
Human Resource Director, CBRE B.V. 
“Binnen CBRE wordt de MRE opleiding 

vooral gevolgd door medewerkers binnen 

de zogenoemde “transactie business”. Voor 

hen is de opleiding zowel een verdieping als 

een verbreding van hun professionele kennis. 

Tegelijkertijd leren zij ook van andere deelnemers 

aan de opleiding en wordt daarmee het netwerk 

binnen de branche vergroot. Al deze aspecten 

zijn van toegevoegde waarde voor CBRE.

Binnen het vastgoed wordt MRE titel gezien als 

een kwaliteitskeursmerk. De markt weet wat te 

verwachten van vastgoed professionals die deze 

titel voeren.”

Ester Beerepoot, 
Directeur HR, AM
“De MRE opleiding is één van de opleidingen 

in Nederland die voor een bedrijf als AM 

zeer waardevol en krachtig is om onze 

mensen inhoudelijk in het vak te ontwikkelen. 

Specifiek bij de MRE wordt de gebieds- en 

projectontwikkeling in de breedte belicht. Dat 

biedt toegevoegde waarde voor de deelnemer en 

natuurlijk ook voor AM in de projecten waarin 

onze MRE-ers actief zijn. Juist omdat de MRE 

de breedte opzoekt van het vak, komen ook 

onderwerpen aan bod waar een ontwikkelaar 

niet altijd dagelijks in zijn of haar project mee 

te maken heeft, bijvoorbeeld op het vlak van 

investeringen en projectfinancieringen. Wat 

ik ook terugzie is de toegevoegde waarde 

van een hoogwaardig netwerk. Een groot 

deel van de MRE-ers is nog steeds lid van de 

alumnivereniging en komt ook in het vak oud-

studenten tegen. Ze zoeken elkaar makkelijk op. 

Een MRE opleiding betekent ook een flinke 

investering in tijd, aandacht en geld voor zowel de 

medewerker als AM. Daar kies je bewust voor en 

als bedrijf kun je dat niet aan iedereen bieden. Het 

wordt als blijk van waardering ervaren.”

“Een MRE titel straalt vakmanschap uit, kan een 

deur openen maar uiteindelijk is het toch de 

mens achter de titel die het waarmaakt!”

Jeroen Swinkels, Personeelsfuncti-
onaris, Gemeente Tilburg 
“De meerwaarde van de opleiding Master of 

Real Estate is er niet alleen voor de medewerker 

maar ook zeker voor de organisatie waar 

de medewerker werkzaamheden verricht. 

De medewerker kan door het volgen van 

de opleiding een breed perspectief vormen 

op diverse onderdelen op het gebied van 

vastgoed. Door de verrijking van zijn/haar 

kennis kan de medewerker nog beter inspelen 

op de ontwikkeling in het vakgebied. Voor 

een organisatie als de gemeente Tilburg is 

niet alleen de opgedane kennis van belang 

maar ook het opgebouwde netwerk in de 

vastgoedsector. Tevens is de afronding van de 

opleiding en het behalen van het diploma/titel, 

een meer dan gewenste aanvulling voor het 

uitoefenen van zowel specialistische functies als 

managementfuncties binnen de gemeente Tilburg 

(met name binnen de afdeling Vastgoedbedrijf) 

en andere organisaties met soortgelijke functies 

in de vastgoedsector.”

De waarde 
van de MRE opleiding

Door: Annique Verkoeijen 

In de afgelopen 25 jaar heeft de 
MRE zich als opleiding steeds 
verder ontwikkeld. Maar hoe 
kijken de mensen die binnen 
het vastgoed verantwoordelijk 
zijn voor HR naar de opleiding? 
In dit artikel belichten 
verschillende HR managers de 
waarde van de MRE opleiding 
en de MRE titel voor de 
medewerker voor het bedrijf.  

De opleiding staat hoog op het verlanglijstje 
van ambitieuze professionals
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Lot van der Sluijs, 
HR Manager, Savills
“Hoewel het aantal opleidingen op vastgoed-

gebied de laatste jaren enorm is toegenomen, 

heeft de MRE opleiding van de ASRE een 

duidelijke positie binnen dit veld. Met 

name bij ambitieuze professionals staat 

deze opleiding hoog op het verlanglijstje. 

De stevige verankering in de Nederlandse 

vastgoedpraktijk maakt deze opleiding 

uniek. Bovendien put de opleiding uit een 

zeer indrukwekkende pool van docenten. De 

ASRE biedt een opleiding zoals geen ander 

dat op dit moment doet. Savills stimuleert de 

professionele en persoonlijke ontwikkeling 

van medewerkers. De MRE heeft daarin een 

onmisbare positie veroverd.”

Patricia Dries, 
HR Adviseur, DTZ Zadelhoff
“De MRE opleiding is naar mijn mening 

van toegevoegde waarde op het gebied van 

ontwikkeling van managementvaardigheden 

en kennis voor vastgoedprofessionals. Er zijn in 

Nederland weinig opleidingen op niveau voor 

ervaren vastgoedmedewerkers en de MRE is er 

één van. Voor opdrachtgevers is het van belang 

dat de personen die in het vastgoed opereren, 

hen kwaliteit bieden en de MRE opleiding 

voorziet in deze behoefte.”

“De MRE titel is van meerwaarde voor een 

vastgoedprofessional, voor onze organisatie zelf, 

maar ook voor onze klanten. Iemand met deze 

titel heeft tijd en energie gestoken om op het 

hoogste niveau zijn kennis en vaardigheden te 

ontwikkelen en dat is positief.”

De MRE heeft niet alleen 
meerwaarde voor de 

medewerker maar ook voor de 
organisatie

De MRE draagt bij aan de uitbreiding 
van het netwerk van medewerkers
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Iemand dus die weet wat er komt kijken bij het oprichten, 

uitbouwen en innoveren van een post-academische opleiding, 

maar die ook altijd zijn casussen kon halen uit de dagelijkse 

praktijk van stedelijke ontwikkeling. Jan van ’t Verlaat is nu 

gepensioneerd en kan met passie vertellen maar ook met enige 

afstand terugkijken de afgelopen 25 jaar MRE.

Terugblik
Het moet een spannende en inspirerende tijd zijn geweest als 

je de verhalen van Jan van ’t Verlaat hoort. Je had nog geen 

speciale vastgoedopleiding en de universiteiten waren bolwerken 

met klassieke studierichtingen. Maar onder andere Jan Doets 

van het grondbedrijf Rotterdam en prof. Kohnstamm begrepen 

dat vastgoed een vak op zich was en dat je niet kon wachten 

totdat jonge academici het vak in de praktijk hadden geleerd. 

Zij zijn met de vastgoedopleidingen gestart waar de MRE uit 

voortgekomen is. “Dat heb ik ook bij de oprichting van de MCD 

opleiding ervaren. Het leerproces moest versneld worden met 

vakgericht, hoogwaardig onderwijs”. Jan van ’t Verlaat zegt 

over de begintijd: de MRE opleiding was ”top of the bill”, jonge 

toppers van de bekende vastgoedbedrijven werden uitgenodigd 

om samen met elkaar de kennis en ervaringen van de grote 

namen uit de praktijk te absorberen. Het waren steeds hechte 

clubjes die elkaar ook veel konden leren. Een leergang bestond 

voornamelijk uit de private sector en een enkele topper uit de 

publieke sector. Daardoor werd veel diepgang bereikt in de 

projectontwikkelings- en beleggingsvraagstukken van toen. Ik 

heb in mijn colleges over gebiedsontwikkeling aan de ASRE 

vaak gemerkt dat de focus sterk op projectontwikkeling lag. De 

opleiding was toen ook heel praktijkgericht. Accreditatie was 

geen issue want als je de MRE-titel had behaald dan zei dat 

genoeg over je kennis en kwaliteiten. Je was dan ook verzekerd 

van een goed en relevant netwerk in de vastgoedwereld.

Pas later ontstond de behoefte aan meer kennis van 

gebiedsontwikkeling en is de MCD opleiding opgericht. 

Bij de MCD opleiding heeft Jan van ’t Verlaat bewaakt 

dat de samenstelling van een leergang voor een kwart 

uit respectievelijk de publieke sector, de private sector, de 

corporaties en de adviesburo’s bestond. Hierdoor ontstond 

een kruisbestuiving tussen deze sectoren en ging de MCD 

Jan van ’t Verlaat 
over 25 jaar MRE

Door: Dennis Damink 

Als je terug gaat kijken op 25 jaar MRE opleiding dan 
wil je natuurlijk ook de mening horen van iemand 
die al die tijd bezig was met de onderwijsbehoefte 
in de wereld van vastgoed en gebiedsontwikkeling. 
Dr. Jan van ’t Verlaat was in de begintijd van de 
SBV – later de ASRE- werkzaam bij het grondbedrijf 
Rotterdam en heeft naast zijn werk bij het 
grondbedrijf, jaren college gegeven bij de ASRE 
en NOVAM opleiding. In 2003 heeft hij vanuit het 
OntwikkelingsBedrijfRotterdam, de Master City 
Developer (MCD) opleiding opgericht samen met de 
TU Delft en de Erasmus Universiteit. 

De MRE opleiding was 
‘Top of the Bill’

in
te

rv
ie

w
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opleiding zich steeds meer ontwikkelen als een complementaire 

opleiding naast de MRE met heel veel raakvlakken. Dat roept de 

vraag op of de opleidingen steeds meer op elkaar gaan lijken 

maar dat is volgens Jan van ’t Verlaat zeker niet het geval. 

“Gebiedsontwikkeling en vastgoedontwikkeling zijn grotendeels 

verschillende disciplines en het lukte me steeds met veel moeite 

om alle relevante kennis over gebiedsontwikkeling in de 270 

lesuren te krijgen die in de opleiding beschikbaar zijn. Als je 

meer op projectontwikkeling ingaat dan gaat dat ten koste 

van de kennis over gebiedsontwikkeling. Die ruimte is er niet. 

Maar zo biedt het MRE curriculum ook alleen maar ruimte voor 

de basiskennis over gebiedsontwikkeling omdat dit anders ten 

koste gaat van de noodzakelijke inhoud aan projectontwikkeling, 

beleggingskunde en recht.

Integraliteit
Jan van ’t Verlaat heeft vooral de integraliteit van de opleidingen 

als een groot pluspunt ervaren. Beide opleidingen werden lange 

tijd vooral als tweejarig programma aangeboden. De MCD 

opleiding is nog steeds een tweejarig programma maar bij de 

MRE zag je in de loop van de tijd eerst de grote modules van 

de MSRE toegevoegd worden aan het aanbod. Nu worden ook 

steeds meer korte cursussen aangeboden. Jan van ’t Verlaat 

begrijpt dat wel. “Dat is toch waar behoefte aan is. Werknemers 

willen zich verdiepen in een paar vakken en krijgen van hun 

werkgever ook niet vaak meer het budget en de tijd om zich 

twee jaar onder te dompelen in het uitgebreide onderwijs 

aanbod. En toch is het jammer, want het geheel is meer dan 

de som der delen. Niet alleen doe je integrale kennis op, maar 

ook krijg je bij een twee jarige opleiding een hechte band met 

je mede studiegenoten. Daardoor leer je ook meer over elkaars 

werkveld. Dat is essentieel in de praktijk”.

Tenslotte biedt een interview met de oprichter van de MCD 

opleiding ook een goede gelegenheid om vanuit zijn blikveld 

te vernemen hoe gebiedsontwikkeling zich in de komende 

periode gaat ontwikkelen. Wordt gebiedsontwikkeling steeds 

kleinschaliger en is er nog wel ruimte voor de grootschalige 

gebiedsontwikkelingen van weleer? Jan van ’t Verlaat hierover: 

“Het is logisch dat in een tijdje van schaarse middelen bij 

de private en publieke kant er vooral wordt gekeken naar de 

kleine ingrepen. En daar kan je ook veel mee bereiken maar 

je ontkomt er niet aan de oplossingen in een groter geheel te 

zoeken. Dat zal misschien minder op het fysieke vlak liggen maar 

vraagstukken als de zorg, energie en mobiliteit kan je alleen 

vanuit een groter geheel oplossen. Dat heeft zeker ook zijn effect 

op de aanpak van gebiedsontwikkelingen, want het inbreiden in 

steden kan niet onbeperkt zonder ingrepen in de infrastructuur. 

De vraag naar zorgwoningen kan je niet los zien van de 

ontwikkeling van andere zorgvoorzieningen en ziekenhuizen. Nu 

zitten er nog krenten in de pap maar straks zijn de krenten op en 

moet je aan de pap beginnen”.

De Master City Developer 
is complemen tair aan de 

Master of Real Estate

Het geheel is meer dan 
de som der delen

Jan van ‘t Verlaat

Fotografie: Ossip van Duivenbode
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Een terugblik
Maar eerst terug naar 1989. In de 

Vastgoedmarkt van 17 maart van dat jaar tref ik 

een aankondiging van de oprichting aan  

(zie afbeelding, waarbij alleen de bovenste 

helft van het bericht is weergegeven). Het 

papier moge dan geel zijn geworden, maar de 

tekst en de boodschap zijn opmerkelijk helder 

en wervend geschreven, ook naar de huidige 

maatstaven. 

Het failliet van het ‘Nieuwe Leren’
Maar de toekomst van de ASRE ligt vóór ons. 

Hoe ziet de ASRE er uit in 2020? Om daar 

achter te komen ga ik op een zaterdagmiddag 

naar een onderwijssymposium van de vereniging 

Beter Onderwijs Nederland (BON). Ik ben daar 

sedert de oprichting lid van de Commissie van 

Aanbeveling. Staatssecretaris Sander Dekker 

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geeft in 

zijn presentatie toe dat de onderwijsrevolutie 

van de jaren negentig in ons land geen succes is 

geworden en dat dit kabinet een en ander gaat 

terugbuigen. Het gaat hierbij om het verfoeide 

‘Nieuwe Leren’, ofwel om competentiegericht 

onderwijs. Dat komt er op neer dat leerlingen 

en studenten (geen of) vrijwel geen les meer 

krijgen en nu (alles of) veel meer zelf moeten 

doen. Het achterliggende idee is dat zij zo 

competenties ontwikkelen om zelf te kunnen 

gaan leren, zonder dat daar vakdocenten 

voor nodig zijn. Lessen van vakdocenten 

zijn derhalve overbodig. In plaats daarvan 

krijgen ze ‘contacturen’ met ‘begeleiders’, 

die niet noodzakelijkerwijs iets van het vak 

hoeven af te weten (en ook veel goedkoper 

zijn dan vakdocenten). Zelfwerkzaamheid en 

persoonlijke ontwikkeling sluiten immers aan 

bij de geïndividualiseerde samenleving! Dankzij 

internet heb je ook geen vakkennis meer nodig. 

De vakdocent als ‘esboer’ kon bij het grof vuil 

en is vervangen door bestuurders, managers 

en coördinatoren. Het klinkt mooi, maar een 

lagere-schooldocent op het seminar vertelde mij 

dat zij per kwartaal over alle kinderen moest 

rapporteren hoe die op bijna 20 verschillende 

domeinen competenties ontwikkelen. De 

consequentie van het Nieuwe Leren is dat veel 

vakdocenten op non-actief zijn gesteld. Andere 

vakdocenten mogen niet meer hun vak geven, 

maar slechts begeleiden. Vakdocenten zijn 

gemarginaliseerd en gedeprofessionaliseerd 

en zijn vervangen door onbevoegden omdat 

‘kennis toch niet meer belangrijk’ is. Sommige 

docenten in de symposiumzaal vertelden mij dat 

ze zelfs in een andere vakgroep zijn ingedeeld 

om maar te voorkomen dat ze toch een 

inhoudelijke bijdrage gaan leveren in plaats van 

alleen begeleiden. En ook geen Frans of Duits 

meer spreken voor en met de leerlingen, want 

die kunnen dat beter leren van spraak-CD’s 

ingesproken door echte Fransen en Duitsers. 

Het ‘Nieuwe Leren’ valt in de praktijk akelig 

tegen. Leerlingen blijken zich niet te houden 

aan de mooie theorie van zelfontplooiing en 

bij gebrek aan les, structuur en discipline is de 

schooluitval dramatisch gestegen1 . Verder zijn 

scholen autonoom verklaard en kregen zij op 

basis van het aantal ingeschreven studenten 

en de hoeveelheid verstrekte diploma’s een 

zak geld (lump sum), die zij vrijelijk konden 

besteden. Door perverse prikkels (kwantiteit 

boven kwaliteit en hoe groter de organisatie, 

des te hoger de managementsalarissen) 

ging het geld niet meer naar het primaire 

onderwijs, maar naar management en... 

vastgoed (jawel!). Interessant is hoe grootse 

en meeslepende vastgoedprojecten als 

molenstenen om de nek van verschillende 

scholen zijn komen te hangen.

Het ‘nieuwe leren’ 
en de ASRE in 2020

Door: Peter van Gool

De ASRE bestaat dit jaar 25 jaar. Dat is een te vieren mijlpaal 
en ook een grote verdienste. Maar belangrijker is de toekomst. 
Daarom hieronder ook een blik op de ASRE in 2020.

1)   Voor deze paragraaf is in belangrijke mate geput uit Vergeer F. red. (2012). De onderwijsbubbel, Garant, ISBN 978-90-441, p. 11 -18.

Van de Professor
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De ASRE ontsnapt het ‘Nieuwe 
Leren’
Godzijdank is de Amsterdam School of Real 

Estate niet noemenswaardig meegegaan met 

het ‘Nieuwe Leren’. Uit onderzoek2 blijkt dat het 

succes van een school vooral afhangt van:

•  Kwaliteit van de docenten (opleiding, 

ervaring, bijscholing);

• Teamgeest van de docenten;

•  Consistentie van de pedagogische / 

onderwijs kundige visie, die ook in praktijk 

wordt gebracht; 

•  Een goede verstandhouding met de studenten 

(gezag);

•  Een goede verstandhouding met 

opdrachtgevers/ouders;

•  De schoolgrootte, waarbij geldt: hoe kleiner, 

hoe beter (dit blijkt bijvoorbeeld weer uit de 

scores van hogescholen).

Wie de ASRE naast deze maatstaven legt, 

komt goed uit. Bij de ASRE vormen de 

docenten nog steeds de spil waar het om 

draait. Vakkennis staat nog centraal en ook 

als docent voel ik mij niet gemarginaliseerd en 

gedeprofessionaliseerd. Studenten geven ook 

aan colleges met vakinhoud te willen en zeggen 

geen tijd te hebben voor veel ‘doe het zelf 

colleges’ en eindeloze cases. Aan pedagogische/

onderwijskundige vernieuwingsdrift doen wij 

niet, maar aan een goede verstandhouding met 

studenten en opdrachtgevers wordt voortdurend 

gewerkt. Natuurlijk zijn wij ook met de tijd 

meegegaan door in te steken op deling van 

kennis en op interactie tussen docenten en 

studenten. Ook nemen docenten in met name 

werkcolleges een coachende rol aan, zodat het 

zelflerend en zelfsturend vermogen bij studenten 

in het onderwijs actief wordt gestimuleerd. 

Maar daarin zijn wij naar mijn mening niet 

doorgeschoten. Onze schaalgrootte is klein en 

wij kunnen toch niet spreken van megalomane 

vastgoedontwikkelingen bij de ASRE. Maar een 

en ander zegt niet dat ook de ASRE uitdagingen 

kent.

Hoe ziet de ASRE er uit in 2020?
Graag even deze vraag beantwoorden, is de 

opdracht die ik heb meegekregen. Alsof ik een 

kristallen bol heb om daarmee in de toekomst 

van de ASRE te kijken. Mooi niet! Maar wat is 

dan wijsheid gegeven het feit dat de toekomst 

niet te voorspellen is? Dat komt dan neer op:

1)  het luisteren naar je klanten (de studenten en 

opdrachtgevers), 

2)  het blijven ondernemen, want slechts door het 

te proberen kom je tot innovaties, goede nieuwe 

product-marktcombinaties en beter beleid, 

3)  het spreiden van activiteiten (want je weet 

van te voren toch niet wat straks gaat lopen 

en wat niet en internationale disversificatie 

reduceert het risico) en 

4)  het betrachten van flexibiliteit om tijdig mee 

te kunnen gaan met nieuwe ontwikkelingen. 

En dit zijn allemaal zaken die de ASRE nu 

ook al doet of van plan is. Zo heb ik op de 

MIPIM 25 verschillende vastgoedprofessionals 

geïnterviewd over hun beeld van onze school 

en hoe de ASRE zich zou kunnen verbeteren. 

Daar kwam veel nuttige informatie uit. Als ik 

die meeneem naar de toekomt, dan ziet de 

ASRE er in 2020 als volgt uit.

•   Kwaliteit van de docenten is voorop 

blijven staan. Er is sprake van een 

docentenregister en er wordt toegezien op 

bijscholing en didactische vaardigheden. 

Een docentenafgevaardigde in het bestuur 

waarborgt de belangen van de docenten.

•   Onder leiding van een verjongd bestuur en 

management is er nog steeds teamgeest 

en is er een klein maar gedreven 

managementapparaat. Er zijn meer 

afgebakende modules gekomen, waarbij alle 

colleges zonder overlap goed op elkaar aan 

sluiten (zie verder hierna).

•   De modulegewijze aanpak is verder 

doorgevoerd, waarbij er ook ‘kant en klare’ 

opleidingsmenu’s zijn. Zo zijn er dan korte en 

langere, goedkopere en duurdere opleidingen 

mogelijk, hetgeen past in verzakelijking en 

de toegenomen snelheid van communicatie 

van de maatschappij. Vakken uit de huidige 

korte cursussen in het kader van Executive 

opleidingen geven – zoals overigens nu 

ook al het plan is - studiepunten voor een 

later te volgen masteropleiding. Daardoor 

wordt de drempel voor inschrijven voor een 

masteropleiding verlaagd.

•   De modules zijn in 2020 meer precies 

afgebakend, mede om overlap en daardoor 

tijdverlies te voorkomen. De huidige 

MRE opleiding bestaat dan nog wel als 

één van de opleidingsmenu’s, maar kan 

meer gefaseerd worden gevolgd en kan 

dan ook (meer dan nu al het geval is) in 

termijnen worden betaald. Teambuilding 

is dan vervangen door fysiek zware 

‘bootcamps’ en het samenwerken in de 

zomerperiode aan (bouwkundige) projecten 

in ontwikkelingslanden.

•   Er is door het aanstellen van Angelsaksische 

docenten een facultatieve internationale 

Engelstalige (MSRE) module gekomen, die 

onder andere gaat over het internationaal 

beleggen in (indirect) vastgoed en over de 

best practises bij fondsvorming, structurering 

en governance. Hiernaast worden er dan ook 

twee bestaande andere, voor buitenlanders 

interessante, modules in het Engels gegeven. 

Aldus is er één Engelstalig mastermenu 

gekomen dat in 2020 ook een aantal 

internationale studenten trekt. Bij alle 

andere vakken zijn de slides en het andere 

lesmateriaal dan inmiddels ook in het Engels 

omgezet (en niet zoals nu, een mengeling 

van Nederlands en Engels). Studenten 

worden dan meer dan nu aangemoedigd zich 

bezig te houden met wat hen raakt, waarvoor 

zij gepassioneerd zijn.

2)   Zie bijvoorbeeld de op 5 april 2014 voor de Vereniging BON gehouden presentatie van Jaap Dronkers (Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt); 

Problemen bij het vergelijken van scholen en landen: kwalitatieve keuzen en kwantitatieve gegevens, p. 12.

Bij de ASRE vormen 
de docenten 

nog steeds de spil 
waar het om draait
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•  Zoals nu al wordt voorzien, is de ASRE in 

2020 sterk geworden in het aanbieden van 

de verplichte nascholing, vooral in het kader 

van permanente Executive Education. Daarbij 

worden – zoals overigens ook nu al het plan 

is – tevens korte advanced courses gegeven, 

die cursisten verdieping bieden. ASRE blijft 

een academisch instituut, maar ontwikkelt 

zich – zoals nu al wordt voorzien - verder als 

aanbieder van permanente educatie. 

•  Meer dan nu het geval is richt de ASRE zich 

dan op het bevorderen en implementeren van 

nieuwe technologieën. Daartoe werkt zij dan 

samen met technische faculteiten.

•  Ook is er een vak gekomen om ZZP’ers 

in het vastgoed te leren hoe je een eigen 

vastgoedbusiness opzet. De ASRE is dan ook 

betrokken bij verschillende ‘start ups’. 

•  Het huidige didactisch concept staat dan 

nog fier overeind. Centraal hierbij staat de 

samenwerking tussen studenten onderling en 

tussen student en docent in kleine groepen.

•  De verstandhouding met de studenten en 

opdrachtgevers wordt periodiek in de gaten 

gehouden door een jaarlijkse rondgang van het 

ASRE management langs de werkgevers van de 

studenten om te horen wat de onderwijsnoden 

zijn en welke (vastgoedgerelateerde) 

vraagstukken zij in hun bedrijf hebben die om 

een oplossing / studie vragen. Verder is er een 

studentenraad en een studentenafgevaardigde 

in het bestuur. Ook hebben de Alumni een rol 

bij de programmering. Zij treden in dat kader 

ook meer naar buiten. 

•  Marketing is in 2020 nog belangrijker dan 

nu. Daartoe laat de ASRE dan goed zien 

welke kennis zij in huis heeft en wat de 

toegevoegde waarde van de school is. 

•  Het onderzoek van de ASRE vindt ook 

plaats in overleg met de werkgevers van de 

studenten. Het is dan in het kader van de 

‘participatiemaatschappij’ niet meer vóór 

een opdrachtgever onderzoek doen, maar 

samen met de opdrachtgever. De scriptie is 

dan de bijlage geworden van een artikel dat 

dan gepubliceerd kan worden. Het onderzoek 

is dan meer dan nu gericht op ‘echte’ 

behoeften.

•  In 2020 organiseert de ASRE regelmatig 

symposia over dan relevante vastgoed-

vraagstukken, waarbij de ASRE één van de 

opiniemakers is. De ASRE is dan een platform 

voor marktdiscussies. Mede door Europese 

optredens is de ASRE in Europa bekend 

geworden.

•  Het blad Masterclass is dan geen 

Nederlandstalig glossy blad meer met 

rapportages van een verstrooide professor 

en andere alumni-columnisten, maar is 

dan in het Engels en bevat dan vooral 

onderzoeksverslagen. 

 

Controle
Begin 2020 zal ik bij leven en welzijn een 

bijeenkomst op de ASRE organiseren en dan 

zullen wij zien in hoeverre mijn profetieën 

zijn uitgekomen. Want wie zegt dat het 

bovenstaande gaat uitkomen? In de praktijk 

is er vrijwel altijd een groot verschil tussen de 

voorspelling en de realisatie. En dat is maar 

goed ook, want anders zou de toekomst al vast 

liggen en dat heeft ook zo zijn bezwaren en 

gevaren. Inmiddels ben ik er wel achter dat het 

leven van een profeet wat eenvoudiger is dan 

dat van een echte onderzoeker.

Peter van Gool

Links en rechts; twee geïnterviewden tijdens het 

MIPIM onderzoek naar het imago van de ASRE 

(Patrick Kanters van APG en Matthias Thomas van de 

INREV), aan weerszijden van René Hogenboom  

(Bestuurder-penningmeester van de ASRE)

En zou er in 2017 op het MIPIM nog een ASRE alumni ontbijt zijn in Cannes, zoals in 2014 gelukkig nog wel 

het geval was?
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Door: René van Schie 

Wat is jouw favoriete hotel?
Mijn favoriete hotel is nog niet open maar dat is/wordt het 

Volkshotel in het voormalige Volkskrantgebouw. 

Waarom?
Over het algemeen zie je dat hotels met mixed use programma’s 

dynamischer en duurzamer exploitabel zijn dan ‘single use’ hotels. 

En de bijdrage voor de omgeving is ook vaak groter. 

Die toegevoegde waarde begint natuurlijk al bij 

een toegankelijk en openbaar restaurant. Daar 

zie je steeds meer goede voorbeelden van. Job 

Heimans en Brouwershof gaan in hun Volkshotel 

echter veel verder en hebben lak aan constituties.

Dus hier kunnen we volop 
dynamiek verwachten?
Het gebouw houdt haar broedplaatsen en 

de creatieven die daar werken zullen in het 

hotel creëren, exposeren, musiceren, eten en 

drinken. Gasten en Amsterdammers zullen elkaar 

ontmoeten in de lobby, Club Canvas of de 24 uur 

cocktail en theaterbar. Buren zullen er werken en 

afspreken. En de medewerkers vormen met hun 

enthousiasme en individualiteit de gastvrije spil. 

Op naar het Volkskranthotel…
Het wordt een hotel maar ik verwacht dat het 

vooral een plek wordt. Het wordt in ieder geval 

mijn favoriete plek...

Mijn favoriete... hotel 

Rene van Schie

Maquette 

Volkshotel
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Herbert kwam op 1 juli 1990 in dienst bij de ASRE. Zijn opdracht 

destijds bij de SBV (Stichting voor Belegging- en Vastgoedkunde, 

de voorganger van de ASRE) was drieledig: 1) het opzetten van 

een opleiding voor commercieel vastgoed met nadruk op financiële 

aspecten (dat is de MRE geworden), 2) het doen van onderzoek 

naar commercieel vastgoed (uitgezonderd volkshuisvesting) en 3) 

het opzetten van een bibliotheek voor Vastgoedkunde. 

Herbert, wat is jouw functie bij de ASRE?
“Officieel ben ik Informatiespecialist en Coördinator van 

het Vastgoed Informatiecentrum. Dat houdt in dat ik 

verantwoordelijk ben voor de informatievoorziening aan de 

studenten. Dit krijgt vooral vorm en inhoud op de site www.

vastgoedkennis.nl. Deze site herbergt de digitale versies van 

de fysieke informatie die hier in de bibliotheek staat. Een deel 

daarvan wordt als full tekst pdf aangeboden. Als coördinator 

zorg ik er tevens voor dat de collectie boeken actueel blijft en 

zo nodig wordt uitgebreid. Maar ook de abonnementen van de 

tijdschriften worden door mij beheerd.”

“Ik ben begonnen op de Jodenbreestraat 23 in Amsterdam 

met 10 boeken en 14 lege kasten. De opdracht was er voor te 

zorgen dat informatie meer en meer werd ontsloten. Er werd een 

bibliotheekprogramma aangeschaft en we zijn informatie gaan 

verzamelen.”

Wat drijft jou vooral dat je dit werk al 24 jaar 
hier doet? 
“Ik vind het heel erg leuk en het aardige is ook dat ik de 

organisatie van heel klein naar heel groot heb zien groeien en 

inmiddels ook weer, door allerlei oorzaken, wat kleiner zie worden. 

Het opzetten van een bibliotheek was een uitdaging, want in 

Nederland bestond niets vergelijkbaars. Er was wel informatie, 

maar die was deels alleen maar beschikbaar bij bedrijven (die 

deze liever niet openbaar maakten) en zat deels in bibliotheken 

bij Universiteiten en Hogescholen. Over vastgoed was weinig 

beschikbaar, niet goed en nauwelijks actueel. Het was belangrijk 

dat hier een bibliotheek kwam die zich volledig op vastgoed 

richtte. Er zijn wat collecties overgenomen en uiteindelijk zijn wij 

uniek geworden in Nederland en op het Europese vaste land.”

Hoe ziet jouw dag eruit? 
“Ons gebouw is twaalf uur per dag open (van acht tot acht). Vaak 

ben ik al om acht uur aanwezig om het te openen en dan werk 

ik over het algemeen zo’n negen uur. Dan ben ik bezig met het 

updaten en aanvullen van informatie. Maar ik ben inmiddels ook 

Facilitair Coördinator, om het zo maar te zeggen, ik moet zorgen 

dat het licht brandt en dat de verwarming het doet.

Denk je aan de ASRE, dan denk je aan Leo 
(Uittenboogaard, directeur, red.), onafscheidelijk 
daarmee verbonden. Maar achter elke visionaire 
directeur staat, in de schaduw daarvan, altijd een 
stille kracht, die zich in alle bescheidenheid kwijt 
van, voor de bedrijfsvoering, onontbeerlijke taken.
Een diepte-interview met Herbert Fens, de stille 
kracht achter de ASRE.

Wie is toch die man…?
Door: Ate Wijdeveld

Wij zijn uniek in 
Nederland en Europa

in
te

rv
ie

w
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Op Vastgoedkennis.nl beantwoorden wij niet alleen vragen van 

onze studenten, maar van anderen. De website is openbaar 

toegankelijk. Het idee was dat iedereen die op een bepaalde 

manier te maken heeft met Vastgoed in het onderwijs, hier ooit 

een keer geweest moet zijn. Op de website kan men terecht voor 

digitale documenten. Voor de fysieke documenten moet men naar 

de bibliotheek komen. Voor het lenen van boeken is een pasje 

nodig en daar zijn (voor niet studenten) kosten aan verbonden. 

Informatie wordt desgewenst ook toegezonden. De bibliotheek 

wordt deels uit donaties betaald, onder de voorwaarde, dat de 

doelgroep zo breed mogelijk is (en blijft).”

Welke opleiding heb jij zelf genoten, waar 
woon je en wat is jouw gezinssituatie ? 
“Ik heb een lang studieverleden, ik heb acht jaar gestudeerd. Eerst 

twee jaar rechten, toen een jaar geschiedenis, wat nadenkjaren 

tussendoor en ten slotte de opleiding HBO bibliotheek (Frederik 

Muller, een driejarige opleiding, voor bedrijfs- en bijzondere 

bibliotheken), ook met het idee om ooit een keer een eigen 

bedrijfje te beginnen, maar dat is er nooit van gekomen. Ik heb 

eerst twee jaar gewerkt bij de Stichting Openbaar Kunstbezit 

(een praatje bij een plaatje) maar in 1990 ging deze organisatie 

ter ziele en moest ik daar weg. Ik heb toen voor twintig uur 

gesolliciteerd bij het SBV en voor twintig uur bij het Instituut voor 

Planologie en Demografie van de Universiteit van Amsterdam. Die 

organisaties zaten in hetzelfde gebouw aan de Jodenbreestraat. 

Uiteindelijk had ik dus een volledige baan. Ik woon in Zandvoort, 

naar alle tevredenheid en ben alleenstaand.

In al die jaren die je nu hier zit heb jij 
ongeveer alle 750 MRE-studenten voorbij 
zien komen. Wat valt jou het meest op als je 
studenten van de eerste jaren afzet tegen de 
studenten van nu?
“In eerste instantie is de gemiddelde leeftijd een stuk omlaag 

gegaan en ligt nu ergens tussen de 28 en 35 jaar. De studenten 

van de eerste lichtingen waren ouder, dat zie je ook aan de foto’s. 

Men wilde toen meer kijken wat de studie inhield (bijvoorbeeld 

directeuren van bedrijven die meeliepen). Maar ook het type 

student is veranderd naar heel fanatiek en zeer gemotiveerd om 

de MRE-opleiding te volgen. Jonge studenten volgen de opleiding 

voor eigen carrière, oudere studenten willen nieuwe kennis 

opdoen, niet zozeer gericht op een carrière move. In de begintijd 

werden studenten door bedrijven gescout pas op het moment dat 

ze de opleiding hadden afgerond. Dat is in de loop van de jaren 

verschoven naar tijdens de opleiding. Nu is dat minder het geval, 

ook door de crisis. Maar er zijn ook tijden geweest dat studenten 

al benaderd werden als duidelijk was dat ze tot de opleiding 

waren toegelaten.”

“Een ander verschil tussen de studenten van toen en nu is 

het vergaren van informatie. Op internet verschaft niet www.

vastgoedkennis.nl de eerste informatie, maar Google. Op zich 

is dat geen probleem, als ze je maar weten te vinden als het 

specifieker wordt, dan heeft onze site ook toegevoegde waarde. 

Niet alleen specifieke informatie, maar ook voorzien van een 

kwaliteitsoordeel. Wij hebben ook zicht op wat belangrijke 

wetenschappelijke tijdschriften zijn op het gebied van Vastgoed 

(voornamelijk Engelstalige tijdschriften). Wij gebruiken een 

systeem (Escal) met een breed scala, van circa 13.000 Journals, 

van geografie tot portfoliomanagement. In principe is het de 

bedoeling dat studenten zelf hun informatie verzamelen en ben 

ik behulpzaam bij het beschikbaar krijgen van de gewenste 

informatie. En dus niet, wat wel eens gebeurt, dat een student 

belt en zegt, ik ga over twee weken met vakantie en ik ga daar 

en daar een scriptie over schrijven, vertel mij eens wat de meest 

bruikbare literatuur daarover is. We willen dat graag vertellen, 

maar als ze een scriptie willen schrijven, moet ze daar eerst zelf 

onderzoek naar doen. “ Of moeten ze daarvoor naar Zandvoort 

naar de kroeg? “Uhhh … je weet nooit wat daar uiteindelijk de 

consequenties van zijn!”

Als je kijkt naar de docenten van de afgelopen 
24 jaar, wat valt je dan het meest op? 
“In vergelijking tot vroeger hebben de docenten nu veel meer 

een wetenschappelijk achtergrond. De accreditatie is daar mede 

debet aan. In het begin waren het vooral vakdocenten die een 

mooi verhaal konden houden. De belangrijkste contacten die 

ik heb met docenten zijn ervoor te zorgen dat ze hun verhaal 

10 boeken en 
14 lege kasten
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kunnen houden, dat de apparatuur werkt, als functionaris 

facilitair coördinator, maar ik heb ook contact over de literatuur 

die voorgeschreven wordt. Ik zorg dat de studenten die 

benodigde literatuur krijgen, vaak boeken die docenten zelf 

geschreven hebben. Ik ben iemand ook van de generatie die 

geleerd heeft ‘u’ te zeggen, en meneer en mevrouw. Maar de 

trend is al jaren lang dat docenten worden aangesproken met je 

en jij. Vaak kennen ze mij wel omdat ik hier al zo lang rondloop. 

Maar er zijn nog maar weinig docenten die met u worden 

aangesproken. P. Kohnstamm heb ik heel lang met meneer 

aangesproken. Op een borrel spreek ik ook mensen aan met hun 

voornaam, maar ik begin altijd op de formele manier.”

“Toen we begonnen hebben we geprobeerd om het 

onderwerpsgebied van de bibliotheek strak af te kaderen in 5 

thema’s: 1) beleggingen, 2) financiering 3) projectontwikkeling 

4) juridische kanten en 5) detailhandel (retail voor zover 

het vastgoed betrof). We misten daarmee een belangrijk 

onderwerp, namelijk volkshuisvesting. We vonden toen nog 

dat andere instanties (VROM, SBR) dat beter konden. Maar 

met het verbreden van aangeboden opleidingen door de ASRE 

(nu ook corporatieopleidingen) is ook mijn werkgebied (de 

informatievoorziening) verbreed. Wij deden vrij weinig aan 

gebiedsontwikkelingen en planologie maar verzorgen daar nu 

opleidingen in, je ziet dat de bibliotheekcollectie zich daaraan 

aanpast. En als je kijkt naar magazines, tijdschriften, periodieken, 

en zo. Welke rol vervullen deze nog? We hebben heel lang het 

idee gehad om alle tijdschriften die in Nederland verschenen en 

enige relatie hadden met Vastgoed hier neer te leggen. Maar dan 

krijg je een heel grijs gebied van plaatjes voor de relaties, daar 

zijn we van af gestapt. Er zijn nu eenmaal in Nederland weinig 

kwaliteitsbladen voor vastgoed, meer het magazine-achtige en 

krant-achtige. Digitale, korte berichten en de korte artikelen 

worden steeds belangrijker.

Inhakend daarop, hoe zie jij de toekomst van 
Vastgoedinformatie, het Vastgoed Informatie-
centrum en welke rol zie jij voor jezelf daarin 
weggelegd? 
“Onze database omvat nu 50.000 items, er staan 10.000 

bomen tegen de muur en we hebben zo’n zeventig tot tachtig 

abonnementen. Het fysieke deel zal veel minder worden. Over 

een paar jaar is nog maar een fractie over van wat nu nog 

fysiek tegen de muur staat. Enerzijds omdat het meeste digitaal 

beschikbaar zal zijn, anderzijds omdat de informatie zodanig 

verouderd is dat deze toch niet meer kan worden gebruikt. Je 

bent een bibliotheek voor de dag van vandaag en niet een met 

een historische verplichting, om het zo maar eens te zeggen, ook 

al is het zo dat zaken bij het Vastgoed steeds met een bepaalde 

cyclus terugkomen (varkenscyclus). Ik hoop wel dat het digitale 

deel, en vooral het cijfergedeelte zal groeien en beter wordt. 

Een bibliotheek-gebouw wordt ook steeds meer een plaats waar 

mensen elkaar tegenkomen. Neem de openbare bibliotheek hier 

in A’dam, een duidelijk ontmoetingspunt. Boeken verdwijnen 

naar de zijlijn.”

Je bent nu 54 jaar, blijf jij hier tot je 67e 
werken? 
“Ik hoop wel dat dat lukt, en dat ik kan blijven genieten van mijn 

hobby’s hockeyen, lezen en theaterbezoek....”

Het fysieke deel van 
de bibliotheek zal veel 

minder worden
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Een ware kentering dus.
Op 1 april 2013 gingen we open. Het was 

toen 6 graden, maar het hele terras zat vol. Ik 

had geen idee. Ik had net een korte cursus in 

cappucino maken gevolgd, maar daar redde ik 

het niet mee. Het was een drama, maar ik heb 

wel vreselijk gelachen. Vanaf dag 1 moest ik 

mensen aannemen. Die stuur ik allemaal aan. 

Ja, ik ben nu schoonmaakster, kleuterschool, 

kok en chef, alles in één. 

Mis je ‘het vastgoed’?
Het vak mis ik niet. In het begin miste ik 

vooral het belangrijk gevonden worden. Ik was 

gewend dat mijn telefoon dag en nacht afging. 

Dan stond er een winkelcentrum onder water en 

moest ik bepalen wat er moest gebeuren. Het 

gaf in zekere zin een bepaald aanzien. Na mijn 

vertrek bij Breevast ging mijn telefoon niet meer 

af. Dat was wel even wennen. 

Zijn er overeenkomsten tussen 
vastgoed en horeca?
Horeca is veel ingewikkelder dan vastgoed. In 

de horeca is er nauwelijks tijd om een fout te 

herstellen. Als ik nu een fout maak, heb ik een 

slechte recensie op Iens. In het vastgoed is dat 

anders, omdat vaak sprake is van jarenlang 

opgebouwde relaties. Misschien is de enige 

overeenkomst tussen horeca en vastgoed dat 

het allemaal om mensen draait. 

Zijn je oud-collega’s van Breevast 
al langs geweest?
Ja, het hele kantoor is geweest! Dat was heel 

erg leuk. Ze vonden het helemaal niet raar om 

mij in mijn eigen restaurant te zien rondlopen. 

Hoe zie je jezelf over vijf jaar?
Misschien dat ik over vijf jaar wel weer iets 

heel anders ga beginnen, dat weet ik nog niet. 

Er hebben zich al verschillende partijen gemeld 

die van Bite Me een franchise willen maken, 

wie weet!

Dat het de horeca 
zou worden, had hij 
niet zien aankomen 

Door: Eefje M. van Bommel

PRISCILLA HAZEWINKEL
Oude functie: Asset manager bij Breevast
Nieuw functie: Eigenaar en kok van 
restaurant Bite Me aan het Anna 
Paulownaplein in Den Haag 

Hoe zag je vastgoedcarrière eruit?
Ik heb 8 jaar als asset manager bij Breevast 

gewerkt. Daarvoor heb ik in de makelaardij 

gezeten. Mijn carrière in het vastgoed verliep 

eigenlijk heel voorspoedig, totdat ik dacht: is 

dit het nou…

En toen ging het roer om…
Ik kook al heel mijn leven. In mijn Breevast-tijd, 

als ik naar kantoor reed, zat ik ’s ochtends in 

de auto al recepten te bedenken voor wat ik ’s 

avonds wilde gaan koken. Op een avond, aan de 

wijn met wat vrienden, mijmerden we wat over 

de toekomst. Ik vertelde over mijn droom om een 

restaurant te beginnen, waar je kleine hapjes zou 

kunnen bestellen uit allerlei verschillende landen. 

Een tijd later stond ik ’s avonds Mexicaanse 

tacootjes te maken. Toen dacht ik: dit is eigenlijk 

wat ik altijd leuk heb gevonden, dit is wat ik 

wil gaan doen. De volgende dag kwam ik Henk 

Brouwer in de gang van kantoor tegen. Om mijn 

vertrek in te luiden zei ik: ‘Jij bent precies de man 

die ik zoek’. Toen zei hij: ‘Waar ga je werken?’ 

Dat het de horeca zou worden, had hij niet zien 

aankomen. 

 

Ik ben schoonmaakster, kleuter-
leidster, kok en chef in één

Priscilla Hazewinkel (m) met collega’s

Restaurant Bite Me aan het Anna Paulownaplein in Den Haag

De Nieuwe Werkelijkheid begint zich te 
zetten. De stofwolken van de vastgoedcrisis 
zijn nog lang niet opgetrokken, toch lijkt 
iedereen langzamerhand te wennen aan de 
veranderde wereld. Veel van onze collega’s 
hebben een overstap gemaakt naar een 
ander vastgoedbedrijf of zijn voor zichzelf 
begonnen. Anderen zijn inmiddels uit 
het wereldje vertrokken; maar ook zijn er 
nieuwkomers met nieuwe ideeën ingestapt. In 
de rubriek De Kentering legt Masterclass een 
aantal vragen voor aan (oud)collega’s die een 
opmerkelijke carrièrestap hebben gezet.

De Kentering
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Bovenstaande relaas staat in de jongste 

corporate brochure met het gehele 

opleidingsaanbod van de ASRE. De tekst lijdt 

geen twijfel dat hier mensen warm gemaakt 

worden voor de topopleiding van onze sector: de 

MRE-opleiding van de Amsterdam School of Real 

Estate. Feitelijk gezien is de boodschap van deze 

tekst de afgelopen 25 jaar weinig veranderd. De 

MRE is erop gericht studenten verder te brengen 

in hun carrière en persoonlijke ontwikkeling. 

Daarbij wordt in het bijzonder ingespeeld op 

de kennisbehoefte van de bovenlaag van de 

vastgoedsector. Relevant, actueel en vernieuwend 

zijn woorden die daarbij sinds jaar en dag voorop 

staan.

Wetende dat dit medium gericht is op 

ervaringsdeskundigen, lijkt een wat meer 

analytisch karakter van het artikel op zijn plaats. 

Hierbij zal vooral ingegaan worden op de 

inhoudelijke historie van de MRE. Aan het eind 

komt een aantal actuele ontwikkelingen aan bod 

met een doorkijkje richting de toekomst. 

De wortels van de MRE-opleiding vanuit zowel 

de verschillende brancheorganisaties, de overheid 

alsmede de Universiteit van Amsterdam hebben 

geleid tot een bijzonder fundament. De MRE 

beoogt een brug te slaan tussen wetenschap 

en praktijk vanuit een multidisciplinair kader 

rondom het vraagstuk van ‘het ruimtelijk 

investeren’. Voorbeelden hiervan worden aan het 

begin van de jaren negentig vooral gevonden 

in het Angelsaksische onderwijssysteem. Voor 

Nederland is deze multidisciplinairiteit op dat 

moment een zeer vooruitstrevend uitgangspunt. 

Pas sinds deze eeuw ontstaat daarvoor bredere 

waardering binnen de academische wereld. 

Inhoudelijke focus
De inhoudelijke focus is gericht op kennis ten 

behoeve van het kunnen nemen van optimale 

integrale beslissingen in de complexe omgeving 

van (strategische) managementposities in 

vastgoedorganisaties. In eerste instantie 

wordt daartoe aansluiting gezocht op twee 

academische kennisvelden, die van finance 

en de ruimtelijke economie. Beide kennen 

een uitgebreide literatuur met directe relaties 

tot vastgoedmarkten en investeringen in 

assets zoals vastgoed. Juridische en fiscale 

kennis wordt als ondersteunend kennisveld 

gedefinieerd. 

Aan het begin van deze eeuw vindt een relatief 

grote aanpassing plaats door het toevoegen van 

bedrijfskundige en managementtheoretische 

kennis tot een derde inhoudelijke pijler. Met 

de ontwikkeling van de sector, waar het gaat 

om zowel volume als volwassenheid in het 

algemeen, ontstaat ook een andere vraag naar 

onderwijs. Vastgoedorganisaties maken een 

forse groei door. Om relevant te blijven voor 

de doelgroep in een meer volwassen sector 

wordt de stap gezet naar het incorporeren van 

MBA-kennis in de MRE. Met de integratie van 

vastgoed en management wordt een nog zeer 

prematuur kennisveld aangeboord door de 

ASRE. De brede managementkennis kent een 

sterk strategisch karakter. Hiermee weet de MRE 

zich nadrukkelijk te profileren als topopleiding 

voor strategische vastgoedbeslissers. 

Tegelijkertijd betekent dit voor de ASRE het 

signaal om vanaf 2002 náást de MRE ook een 

meer diepgaande Master aan te bieden, de 

MSRE. 

Beste docent voor de klas
Zoals ook bij de andere twee pijlers blijft 

het adagium van de beste docent voor de 

klas leidend. Verschillende hoogleraren 

van o.a. Nyenrode participeren. Met de 

managementkennis komt ook de Harvard 

business case binnen bij de opleiding. Deze 

opdrachten sluiten erg goed aan bij het 

didactische fundament van leren van elkaar. 

Werken in groepen waarbij probleemanalyse 

en het structureren van oplossingen door de 

studenten zelf wordt uitgevoerd. Voor docenten 

ligt een meer sturende rol. 

Hiermee ontstaat een beeld dat de opleiding 

zich continue aanpast aan de dynamiek en 

ontwikkeling van de sector, met als missie 

om daarbij immer relevante kennis te bieden 

voor vandaag en morgen. Daarbij gaan inhoud 

en didactiek hand in hand. Goed voorbeeld 

Klaar voor de leiders 
van morgen

Door: Wim van der Post

“U wilt zich ontwikkelen van specialist tot 
generalistisch manager in het vastgoed.
U wilt zowel professioneel als persoonlijk 
groeien om de uitdagingen die de vastgoedsector 
van morgen u biedt, aan te kunnen gaan. U wilt 
voorop lopen als het gaat om vernieuwen. U 
bent toe aan een kanteling van uw carrière.”

MRE speelt in op bovenlaag van 
de vastgoedsector
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hiervan is het thema ethiek en integriteit 

dat middels dilemmatrainingen aan bod 

komt. Voor Leadership wordt op zelfreflectie 

gestuurd door simulatiegesprekken met een 

acteur. Soms leidt dat zelfs tot aanpassing 

van heilige huisjes: zo is het legendarische 

mondeling ‘praktijktoepassingen’ niet meer 

in de traditionele vorm onderdeel van het 

onderwijsprogramma. Dat geldt ook voor 

het onderwijsvastgoed: de Parooltoren 

wordt verlaten en de ASRE vestigt zich op 

een prachtige locatie aan het IJ nabij het 

muziekgebouw. Twee auditoria met aan de 

buitenzijde bibliotheekruimte, een design 

studielandschap en een bar als centrum van  

de vastgoed(onderwijs)wereld met uitzicht  

op het IJ. 

LSRE-programma
Juist de huidige tijd maakt de noodzaak tot 

aanpassingen extra relevant. Voor ‘The class of 

14-16’ is dan ook een nieuwe MRE ontwikkeld 

voor de leiders van morgen. Kern van dit 

programma is gelegen in het zogenaamde 

‘LSRE’ programma, Leadership, Strategy 

& Real Estate. Hiermee integreren we de 

relevante managementkennis met de actuele 

dynamiek en inhoudelijke uitdagingen die de 

vastgoedwereld van morgen kenmerkt. Dit leidt 

bijvoorbeeld tot meer aandacht voor (corporate) 

entrepreneurship en innovatie, en wordt er 

specifieker geput uit kennis uit andere sectoren 

opdat een nieuwe kijk op vastgoed ontstaat. 

Daarbij staat concrete toepassing centraal. Het 

verleden heeft de kracht van deze benadering 

reeds aangetoond – denk aan de colleges 

optietheorie in vastgoed van de heer Huisman -.

De LSRE kennis wordt gedoceerd in een 

twaalftal kortere, intensieve vakken. 

Leiderschap vormt het overkoepelende 

thema waarbij het nemen van het optimale 

strategische vastgoedbesluit centraal staat. 

Middels debat, simulaties en gaming wordt 

dit ‘besluit’ nadrukkelijker onder de aandacht 

gebracht. Naast de vertrouwde docenten zullen 

ook nieuwe sprekers in de collegezalen van 

de ASRE hun opwachting gaan maken. Een 

aantal van hen is reeds aan het instromen in de 

huidige MRE. 

De toekomst
Binnen de vertrouwde eindkwalificatie van 

het opleiden van de beste strategische 

vastgoedbeslissers kent de MRE een continue 

actualisatie met behoud van het stevige 

vastgoedfundament dat de afgelopen 25 

jaar is ontwikkeld. Zeker is dan ook dat de 

MRE van 2020 weer een andere zal zijn dan 

die van de aankomende lichting. De wens 

is te komen tot een verdere integratie van 

managementkennis en vastgoed. Een prachtig 

doel om dan te komen tot een uitbreiding van 

het aantal leerstoelen middels een hoogleraar 

op dit vakgebied. Een prachtig bewijs voor de 

bloeiende & innovatieve sector die we dan zijn.  

Inhoud en didactiek gaan 
hand in hand
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Een postdoctorale opleiding Vastgoedkunde
In het voorjaar van 1989 komt de eerste studiegids (1989/1990) 

uit, voorafgaande aan de start van een nieuwe opleiding. In de 

inleiding van deze studiegids wordt in kordate bewoordingen doel 

en opzet van de opleiding uiteengezet:

Hiermee kan dus meteen de vraag beantwoord worden wat 

er in de afgelopen 25 jaar veranderd is. Behalve dat we nu 

weer terug zijn bij de oorspronkelijke spelling van het woord 

‘aktiviteit’ (activiteit) is de strekking van de opleiding feitelijk 

ongewijzigd gebleven. Natuurlijk is de naam van de opleiding 

gewijzigd, de naam van de Stichting, zijn er vakken bijgekomen 

en afgevallen, is de doelgroep studenten, mede onder wisselende 

marktomstandigheden steeds aangepast, zijn docenten gekomen 

en ook gegaan, maar is tenminste één factor ongewijzigd 

gebleven. Onderaan de (bovenstaande) inleiding staat dat voor 

verdere informatie contact kan worden opgenomen met  

Drs. L.B. Uittenbogaard, bijzondere leerstoel Vastgoedkunde.

25 jaar Vastgoedopleiding
De eerste (dertig) studenten gaan in het najaar van 1989 van 

start aan de Postdoctorale Opleiding Vastgoedkunde van de SBV. 

Het bureau van de opleiding is gevestigd aan de faculteit der 

Economische Wetenschappen en Econometrie, Universiteit van 

Amsterdam, gelegen aan de Jodenbreestraat 23 in Amsterdam. 

Een voortvarend begin.

Vijftien jaar later, per 1 januari 2004, wordt de SBV, door 

vernieuwingen binnen het onderwijsprogramma en een meer 

internationaal gerichte aanpak door de Universiteit van 

Amsterdam omgedoopt tot Amsterdam School of Real Estate 

(ASRE). Er wordt verhuisd naar de Wibautstraat 129 (in de 

Parooltoren) en in de zomer van 2006 vindt de ASRE domicilie 

in het huidige locatie, gelegen aan de Jollemanshof 5 (Piet 

Heinkade) te Amsterdam. De MRE-opleiding is op 1 september 

2011 geaccrediteerd door de NVAO (Nederlands Vlaamse 

Accreditatieorganisatie) als postinitiële Masteropleiding in het 

wetenschappelijk onderwijs. ‘The proof of the pudding is in the 

eating’. En Leo Uittenbogaard bleef Leo Uittenbogaard.

Inschrijvingskosten
Een niet onbelangrijk criterium om de opleiding wel (of niet) 

te gaan volgen werd, en wordt ook nu nog, ingegeven door de 

inschrijvingskosten. Waren deze in 1989 nog ƒ 20.000  

(s 9.076), 8 jaar later (in 1997) bedroegen deze ƒ 33.000 

(s 14.975) en weer 8 jaar later (2005) s 33.800. 

Wie de opleiding dit jaar (2014) begint betaald s 39.000. 

Dat is in 25 jaar dus een gemiddeld jaarlijkse stijging van de 

inschrijvingskosten van 6,26%. (Ter vergelijk, de gemiddelde 

historische inflatie (CPI) per jaar bedroeg in deze 25 jaar 

2,13%. Het kan niet anders of de jaarlijkse stijging van de 

inschrijvingskosten moeten zijn gerelateerd aan de waarde 

creatie van de kwaliteit van de opleiding en de titel.) En als 

altijd dient hierbij te worden vermeld, niet onbelangrijk, deze 

inschrijvingskosten zijn exclusief: studieboeken, buitenland 

reizen, fieldtrip, Summercourse en reis- en verblijfskosten. Het 

is aan de afgestudeerden om aan te geven of de opleiding het 

inschrijvingsgeld ‘waard’ is geweest. Maar het antwoord laat 

zich raden.

Van SBV naar ASRE: 25 jaar 
MRE Vastgoedopleiding

Door: Ate Wijdeveld

Dit jaar is het precies 25 jaar geleden dat de eerste 
MRE-opleiding (opleiding Vastgoedkunde) door de 
(voorloper van de) ASRE werd aangeboden. Zowaar 
een hele tijd geleden. Wat is er in de afgelopen 25 
jaar allemaal veranderd? Is er eigenlijk wel wat 
veranderd? Welke trends zien we, wat zijn enkele 
niet te missen wetenswaardigheden? Veel te veel 
natuurlijk om in dit kader aan de orde te stellen, 
maar een moedige poging kan altijd worden gedaan. 
Zonder wie of wat dan ook tekort te doen, bij deze.

De postdoctorale opleiding Vastgoedkunde is een aktiviteit van de 

Stichting voor Belegging- en Vastgoedkunde. De Stichting werd in 

1987 te Amsterdam gevestigd op initiatief van de universiteit, de 

bedrijfstak onroerend goed en de overheid met als doel academische 

en praktijkkennis te bundelen teneinde tegemoet te komen aan 

veranderende vraagstukken en behoeften met betrekking tot de 

gebouwde omgeving. De Stichting onderhoudt aan de Economische 

Faculteit van de Universiteit van Amsterdam een bijzondere leerstoel 

Vastgoedkunde die de postdoctorale opleiding verzorgt en participeert in 

het onderwijscurriculum van de faculteit.

De opleiding voorziet in de vraag naar een afgeronde academische studie, 

gericht op de vele vaardigheden die in de praktijk worden gevraagd van 

een vastgoeddeskundige.

Het programma leidt op tot seniorposities bij project ontwikkelings-

bedrijven, de makelaardij, banken, adviesbureaus, institutionele beleggers, 

overheidsorganisaties, vastgoedbeheermaatschappijen e.d.

Studenten die met goed gevolg de opleiding Vastgoedkunde hebben 

voltooid ontvangen het Universitaire Certificaat van de postdoctorale 

opleiding Vastgoedkunde. Het programma wordt binnen twee jaar afgerond.



Nr 34 •  mei  2014 23

Studiebelasting
Naast de inschrijvingskosten zou als schrikbeeld de 

studiebelasting kunnen gelden. In de studiegidsen van de 

afgelopen 25 jaar wordt gewag gemaakt van de studiebelasting. 

Zo valt te lezen dat deze studiebelasting in 1989 voor de 

opleiding 1.200 uren bedroeg. Acht jaar later (in 1987) bedroeg 

de studiebelasting nog steeds 1.200 uur, maar weer acht jaar 

later werd dit 1.600 uur (wellicht op basis van terugkoppeling 

van afgestudeerden). Om dit schrikbeeld wat te temperen staat 

in de studiegids van 2005 dat de studiebelasting 20 uur per 

week bedraagt (evengoed 1.600 uur voor de opleiding). 

Wie nu de MRE-opleiding start houdt nog steeds rekening 

met een studiebelasting van 20 uur per week (en dat houdt, 

uitgesproken in een legendarische reprimande van Hamith 

Breedveld aan de jaargang 2005-2007, in: geen hobby’s, geen 

familiebezoeken, geen seks en niet meer de hond uitlaten…

Dat van die hond uitlaten zal best gelukt zijn …)

Vakken
Die toch wel indrukwekkende studiebelasting wordt, naast 

het schrijven van een scriptie (de Masterthesis), workshops en 

excursies, in hoofdzaak natuurlijk besteed aan het volgen van 

vakken, het uitvoeren van opdrachten en het leren en maken 

van tentamens. Dat de vakken van de opleiding de afgelopen 25 

jaar zich hebben aangepast en hebben gericht op veranderede 

aandachtsvelden en vraag uit de markt moge duidelijk zijn. Een 

ieder staat zijn eigen vakkenpakket nog wel voor de geest. Maar 

om de ontwikkeling wat te duiden kan worden gekeken naar de 

examenonderdelen van het eerste jaar van de opleiding (wederom 

uit de studiegids 1989/1990). De hoofdexamenonderdelen waren 

toen: A) Economische aspecten van de vastgoedkunde, B) Juridische 

en fiscale aspecten van vastgoedkunde, C) Technische aspecten 

van investeren en ontwikkelen, D) Marketing voor investeren en 

ontwikkelen en E) De dagelijkse praktijk van projectmanagement. 

Waar nu meer en meer gerichte aandacht wordt geschonken 

aan integriteit en verantwoord ondernemen, werd in 1989 nog 

gericht onderwezen in constructie- en afbouwtechniek, drager-/

inbouwconstructies, modulaire coördinatie en open bouwen. Met 

recht een brede integrale Master opleiding.

MRE jaargang 1989-1991

geen hobby’s, geen 
familiebezoeken, 
geen seks en niet 

meer de hond 
uitlaten

houten bank aangeboden aan de ASRE door jaargang 2007-2009
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Docent van het jaar
Een van de hoogtepunten bij de diploma-uitreiking is de 

bekendmaking door de afstuderende jaargang van de ‘Docent 

van het jaar’. Deze ontvangt de Kohnstamm Bokaal, de MRE 

Wisseltrofee voor de meest inspirerende docent van het jaar. Deze 

prijs is in het leven geroepen (aangeboden) door Class 1999-

2001 (zoals op de bokaal te lezen valt). De bokaal is nu 13 keer 

uitgereikt en wel aan zes verschillende docenten. De laatste twee 

jaar is deze prijs uitgereikt aan Fred Huibers (Corporate Finance) 

en de zes (!) daaraan voorafgaande jaren (en in 2002) aan Arnoud 

Boot (Corporate Finance). In 2007 viel de eer te beurt aan Dirk 

Brounen (Investmentappraisal) en in de jaren 2004, 2005 en 2006 

(drie jaar) aan Ronald Huisman (Corporate Finance), in 2003 aan 

Bart van Zadelhoff (Fiscaal Recht)en de eerste docent die deze 

prijs (éénmalig in 2001) in ontvangst mocht nemen was Hamith 

Breedveld (Privaat Recht). Maar waar komt dat toch vandaan, dat 

afgestudeerd MRE-ers echte ‘finance adepten’ zijn.

Afscheidscadeau aan de opleiding
Omdat de opleiding behoorlijk wat indrukken en sporen na laat 

bij de studenten, hebben deze zelf ook de behoefte om wat ‘na 

te laten’. Met het uitreiken van de prijs van de docent van het 

jaar’ en de daarbij behorende Kohnstamm Bokaal, is een trend 

gezet. Jaarlijks weet de afgestudeerde jaargang, een passende 

‘tijdsecho’ achter te laten op de opleiding. Creativiteit, die 

tijdens de opleiding wat minder ruimte kreeg, viert hoogtij. 

Er worden vergaderingen gewijd aan het bespreken van ‘het 

afscheidscadeau’. En zo verschijnen er de afgelopen jaren heuse 

objecten als een schoolbel, een buitentafel, buiten-zitbank, 

tafelvoetbelspel en schilderijen. Later wordt een trend ingezet 

om donaties te verstrekken voor noodlijdende vastgoedprojecten 

en voedselprojecten (in het buitenland). De angst dat ooit 

de opleiding onderkelderd zou moeten worden om alle 

afscheidscadeaus te herbergen blijkt onterecht. Waarvoor dank, 

want dit is zowaar geen sinecure op deze locatie in Amsterdam.

De Alumni Association
Op 27 september 1991 worden aan twintig van de in het najaar 

van 1989 aan de opleiding gestarte (dertig) studenten, het 

diploma en de titel Master of Real Estate uitgereikt. Vanaf dat 

moment heeft de opleiding dus Alumni. Alumni die de behoefte 

hebben om elkaar ook na de studieperiode met enige regelmaat 

te blijven ontmoeten. Voor dit doel en om dit op georganiseerde 

wijze te laten plaatsvinden, vindt op donderdag 8 november 

1991 in Amsterdam de oprichtingsvergadering van de SBV 

Alumni Association plaats. De opleiding bestaat dit jaar dus 

25 jaar, de Alumni vereniging bestaat momenteel nochtans 

pas 23 jaar. Met het omdopen van het opleidingsinstituut naar 

Amsterdam School of Real Estate (per 1 januari 2004), wordt 

ook de naam van de Alumni Association gewijzigd in Amsterdam 

School of Real Estate Alumni Association (ASREAA). De nog 

MRE titel, 
een bruikbaar label

MRE jaargang 2010-2012
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chiquere (en huidige naam van de vereniging) AAAMRE (ASRE 

Alumni Association MRE) krijgt in december 2012 zijn beslag. 

Met het veranderen van de naamgeving van de Almumni 

Vereniging verandert ook steeds het logo.

De leden van de AAAMRE
De afgelopen 25 jaar vastgoedopleiding heeft 23 ‘jaargang-

lichtingen’ MRE afgestudeerden opgeleverd. In totaal zijn 770 

MRE-diploma’s uitgereikt. Dat afgestudeerd MRE-ers nut en 

belang van een vitale Alumnivereniging onderkennen, blijkt uit 

het gegeven dat 636 van deze titelhouders ook lid zijn van onze 

AAAMRE. Een gemêleerd gezelschap met een gezamenlijke 

achtergrond. Maar hoe vergaat het de afgestudeerden na de 

MRE-studie. Wat valt op te merken over de afgestudeerden 

voor wat betreft aantallen, ‘gender’, jaartallen, titels, functies? 

Welke statistische wetmatigheden kunnen uit deze ‘bewegelijke 

populatie’ worden afgeleid? Voor dit doel is het huidige 

ledenbestand van de AAAMRE (eenmalig) gefixeerd en zijn de 

beschikbare gegevens, zoals altijd … de beschikbare gegevens. 

Over de validiteit van deze gegevens zal best kunnen worden 

gediscussieerd, maar dat gaan we niet doen, dat is in dit kader 

ook niet de ‘Main Issue’, het gaat meer om de ‘Aha-erlebnissen’.

Het ledenbestand van de AAAMRE telt dus 636 leden. Hiervan zijn 

er 85 (13%) van het vrouwelijk geslacht. Het overgrote deel van 

de leden (85%) bezit naast de MRE-titel nog een andere titel. De 

titel daarbij het vaakst voorkomt is die van drs. (236 leden, 37%). 

Door 126 verenigingsleden (20%) wordt de titel ir. gevoerd en 99 

afgestudeerden voeren de titel Ing. (16%). Opmerkelijk misschien 

is dat de populatie 112 juristen (18%) telt. In de voorgaande 

opsomming zit een dubbeltelling van 35 leden omdat die (naast 

de MRE-titel) twee titels voeren. De combinatie drs. Ing. Is daarbij 

de meest voorkomende (16 leden). En tot slot, volgens ons huidige 

ledenbestand is 1 lid gepromoveerd.

Hoe je het ook beschouwt, het kan niet anders of de leden 

van de Alumni Vereniging vervullen een cruciale positie op de 

Vastgoedmarkt in Nederland. Er worden aansprekende functies en 

posities bekleed. Het ledenbestand voorziet in 262 leden die op de 

een of andere wijze ‘directeur’ in hun functieomschrijving hebben 

staan.

Het is verheugend te constateren dat, ondanks de mooie en 

ongetwijfeld tijdrovende functies die MRE Alumni bekleedden, veel 

van de leden zich actief inzetten voor onze vereniging. Met het 

doel om elkaar te blijven ontmoeten en kennis te delen.

Door de Alumnivereniging werd jaarlijks een mooie Almanak 

uitgegeven met daarin alle studiegenoten van de MRE-opleiding. 

Dit jaarlijkse kleinood is uit bezuinigingsoverwegingen gesneuveld. 

Een digitale actuele versie is evenwel op de site van de AAAMRE 

te downloaden.

Activiteiten van de Alumnivereniging
De Alumnivereniging is een actieve vereniging, zoveel valt te 

constateren. Enthousiaste leden die een bijdrage leveren aan 

bestuursactiviteiten, redactionele activiteiten en initiatieven 

om elkaar op inspirerende locaties te ontmoeten. Al vanaf de 

oprichting worden er jaarlijks de nodige activiteiten georganiseerd. 

Sommige activiteiten keren jaarlijks terug zoals de Night of The 

Masters, het MRE MIPIM ontbijt in Cannes, de Provada borrel en 

de Nieuwjaarsreceptie. Maar ook jaarlijkse activiteiten met een 

sportieve inslag als de fietsdag en het golftoernooi. Als gezegd, 

een actieve vereniging waarin alle Alumni de gelegenheid wordt 

geboden om studiegenoten te laten zien welke aansprekende 

projecten en hoogstandjes worden gerealiseerd op de Nederlandse 

Vastgoedmarkt.

Het forum; MasterClass
In het eerste verenigingsjaar van de SBV-Alumni Association 

verschijnt ook het eerste nummer van de eerste jaargang 

van ‘MasterClass’. Daarin schrijft de eerste voorzitter (Jurjen 

Berger): ‘Wij zijn een echte vereniging geworden met een 

eigen verenigingsorgaan. Het verenigingsorgaan ‘MasterClass’ 

heeft tot doel de nieuwsverspreiding ten behoeve van onze 

vereniging om hiermede onder andere kontakten tussen de leden 

onderling te bevorderen en kennisuitwisseling tussen de leden te 

stimuleren’.

Inmiddels zijn we toe aan nummer 34 (dit nummer). Vierendertig 

edities van MasterClass, vaak themanummers, met voorin 

immer een beschouwing van de Voorzitter, met informatie over 

activiteiten, verenigingsnieuws, bevindingen van Alumni in het 

buitenland, interviews, foto’s, reportages, etc. 

MasterClass als het forum van AAAMRE (ASRE Alumni 

Association), zo staat dat ook dit keer weer op de omslag. Een 

forum met de intentie om invulling te geven aan (onder andere) 

het uitwissellen van meningen en gedachten over ontwikkelingen 

in de markt en op het vakgebied. Met daar onlosmakelijk aan 

verbonden, gezellig samenzijn en discussie. Dat moet zo blijven. 

Het schept een band, het verstrekt de band. Ook voor de volgende 

drieëntwintig, vierentwintig, vijfentwintig jaar …

Een mooie toekomst voor opleiding en Alumni vereniging, met 

wenkende perspectieven in een aantrekkende en aantrekkelijke 

markt ligt in het verschiet. In de wetenschap en met de 

overtuiging dat de opleiding niets aan krachten, zakelijk instinct 

en onderwijspotentie heeft ingeboet. De MRE titel blijft een 

bruikbaar label.

Logo’s van de alumnivereniging 

door de jaren heen
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een waarde van zo’n 11 miljard euro. Een groei 

van zo’n 11% procent ten opzichte van 2012 en 

de verwachting is dat binnen 5 jaar de omzet in 

e-commerce zal verdubbelen. Al die bestellingen 

moeten worden ingepakt en vervoerd. Zie de 

kansen voor logistiek vastgoed.

Maar willen we die kansen optimaal benutten, 

dan moet er veel gebeuren want er is bijvoorbeeld 

een mismatch tussen vraag en aanbod. Zelfs op 

de logistiek gezien juiste geografische plaatsen in 

Nederland voldoen veel aangeboden gebouwen of 

locaties niet. Onder meer omdat voor e-commerce 

meer gebruiksfuncties bij een distributiecentrum 

nodig zijn dan sec die van “distributie”. Er is 

behoefte aan multifunctionele centra, ook wel 

“e-fulfilment centers” genoemd. Met name 

om transportkosten laag te houden is de wens 

meer gebruiksfuncties op de site zelf te hebben. 

Een groot probleem is echter dat bijvoorbeeld 

veel bestemmingsplannen of eigendomsbewijs-

bepalingen die extra functies niet toestaan. In 

theorie zou men afwijkingen voor die beperkingen 

kunnen aanvragen maar dat kost tijd. Tijd die 

er vaak niet is of tijd die niet nodig is bij een 

concurrerende locatie. 

Voorbeelden van dergelijke andere 

gebruiksfuncties zijn bijvoorbeeld callcenters 

of andere kantoorgerelateerde functies. Dit 

vergt veel kantoormeters. Vaak bevatten 

bestemmingsplannen beperkingen voor dergelijk 

gebruik, als het überhaupt al is toegestaan. 

Bovendien zien wij een tendens dat gemeenten 

die kantoormogelijkheden op bedrijventerreinen 

verder beperken in de hoop dat ze hiermee 

concurrentie beperken voor hun leeg staande 

kantorenparken elders in de gemeente. Op deze 

wijze verpesten gemeenten hun aantrekkelijkheid 

voor de komst van e-commerce bedrijven.

E-fulfilment centers kunnen ook nog geheel 

andere functies hebben. Denk zelfs bijvoorbeeld 

aan fotostudio’s - om direct de nieuwe producten 

in de webshop-format te kunnen fotograferen - 

maar ook aan stomerijen en verstelafdelingen. 

Bij e-commerce komt gemiddeld 1 op de 2 

kledingstukken retour. Die kledingstukken 

zijn echter niet allemaal ongebruikt zoals de 

verkoopvoorwaarden voorschrijven. Onderzoek 

uit 2013 toont aan dat 1 op de 6 vrouwen 

dergelijke “retourfraude” pleegt en dus toch 

stiekem dat jurkje heeft gedragen. Ook bij 

schoenen ziet men dergelijke problemen. 

Denk aan de behoefte voor een lakafdeling ter 

plaatse om de leren zolen van stiekem gedragen 

schoenen opnieuw te behandelen.

Maar denk zelfs aan niet-commerciële 

gebruiksfuncties, zoals ecologische functies. 

Naast voordelen voor de natuur, kan dat ook 

voordelen met zich meebrengen voor “image” 

en duurzaamheidcriteria maar ook voor de 

beschikbaarheid van bepaalde subsidies. Zo treft 

men bijvoorbeeld op het dak van een nieuw 

distributiecentrum in Maasdijk een vlindertuin aan. 

Laten wij tezamen ook de komende 25 jaar 

de logistieke vastgoedwereld verder tot een 

nog mooiere diamant “slijpen”! Een positieve 

houding daarbij kan ook al helpen. Zoals een 

Chinese filosoof zei: “Wat de rups het einde 

noemt, noemt de rest van de wereld een vlinder.”

Ik geef deze column graag door aan Egbert 

Dijkstra MRE, directeur van Dijkraad.

Taco de Lange, notaris bij Lexence N.V.

De groeidiamant 
‘logistiek vastgoed’

Door: Taco de Lange

Tegenwoordig is dat geheel anders. Het is een 

professionele wereld met hoge rendementen en 

een grote aantrekkingskracht op institutioneel 

kapitaal. Zo werd het een “groeidiamant”. 

Uit onderzoek van Prologis blijkt dat Venlo thans 

de beste logistieke locatie is van heel Europa 

en belangrijker nog dat Venlo dit ook zal zijn in 

2018. Uit dat onderzoek blijkt dat Antwerpen en 

Rotterdam de top 3 compleet maken, zowel nu 

als in 2018, zij het dat in 2018 de voorspelling is 

dat Rotterdam Antwerpen zal hebben ingehaald. 

Dat betekent dat de top 3 van heel Europa nu 

en in 2018 volledig wordt geregeerd door de 

Benelux (sinds “Sochi” zouden we dat een “clean 

sweep” noemen). Kortom, goede vooruitzichten, 

niet alleen voor de vastgoedsector maar ook voor 

onze economie als geheel, zeker als men bedenkt 

dat nu al ruim 800.000 mensen werkzaam zijn in 

de logistieke branche.

Voor die positieve toekomst zal de impact van 

e-commerce steeds groter worden. Een paar 

cijfers: in 2013 zijn er alleen al in Nederland 

zo’n 100 miljoen bestellingen verzonden met 

1 op de 6 vrouwen heeft stiekem
toch dat jurkje gedragen

De afgelopen 25 jaar is veel veranderd, zeker in de wereld van 
“logistiek vastgoed”. Een term die überhaupt relatief nieuw is. 
Het was vroeger ook niet hip om in dergelijk vastgoed te doen. 
Er hing een sluier over die wereld van “Van Kooten & De Bie”-
achtige types die in “halletjes” deden. 
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Vriendenformulier AAAMRE

Naam _______________________________________________________________________

Bedrijfsnaam __________________________________________________________________

Adres _______________________________________________________________________

Postcode __________ Plaats _____________________________________________________

Bankrekeningnr. ________________________________________________________________

Telefoonnummer _______________________________________________________________

Email _______________________________________________________________________

Ja, ik word graag vriend van de AAAMRE voor E _____ per jaar (minimaal E 150,--).

Hiervoor wordt mijn bedrijfslogo vermeld op de ‘vriendenpagina’ van de Masterclass en komt er een link 

naar mijn bedrijf op de website van de AAAMRE.

Datum _____________________ Handtekening __________________________

Vriendelijk verzoek bijgaand formulier te samen met uw bedrijfslogo te mailen naar info@aaamre.nl, dan 

wel te zenden aan: 

AAAMRE

t.a.v. Eva Hekkenberg MRE

Postbus 140

1000 AC Amsterdam

E: info@aaamre.nl

T: (020) 668 11 29 



VRIENDEN VAN DE AAAMRE


