Master of Real Estate
MRE
Masteropleiding

De topopleiding voor strategische
vastgoedbeslissers

VOOR WIE
Professionals die voorop willen lopen –
met minimaal 5 jaar relevante
werkervaring in real estate.

Je wilt je ontwikkelen van specialist
tot generalistisch manager in het
vastgoed. Je wilt zowel
professioneel als persoonlijk groeien
om de uitdagingen die de
vastgoedsector van morgen je
biedt, aan te kunnen gaan. Je wilt
voorop lopen als het gaat om
vernieuwen. Je bent toe aan de MRE
van de ASRE.
Al dertig jaar is de Master of Real
Estate dé aangewezen opleiding om
deze ontwikkelingen een gedegen
basis te geven. De opleiding
combineert integrale vastgoedkennis
met strategie en leadership. Bovendien
biedt de opleiding een uitgebreid
netwerk van vakgenoten en het
grootste alumninetwerk uit de sector.

en beleggen in, en waarderen van
vastgoed.

Consultants, financiers, ontwikkelaars,
corporatie-medewerkers, juristen,
taxateurs, beleggers en ambtenaren

Programma
–
Leadership
–
Marktanalyse
–
Strategisch Management
–
Legal Management
–
Investeringsanalyse
–
Portfolio Management
–
Urban Management
–
Studiereis New York
–
MRE Company Research Project

DOCENTEN
o.a. Arnoud Boot, Rodria Laline,
Oedzge Atzema, Roel van de Bilt,
Gerben Markink, Hannah Nederhand,
Hans op ’t Veld, Ton van Welie, Tom
Berkhout en Gert-Joost Peek

FACTS & FIGURES
8 september 2020 t/m oktober 2022
Colleges op dinsdag (jaar 1) en
donderdag (jaar 2) van 13.00 – 19.00u
Studiebelasting 20 uur per week
Kosten € 41.250,- (excl.
studieboeken), vrij van btw.
De opleidingskosten zijn onder
voorwaarden aftrekbaar voor
inkomstenbelasting

De Master of Real Estate omvat een
unieke bundeling van brede kennis,
volledig toegespitst op strategische
vastgoedvraagstukken op
managementniveau. Op basis van de
ervaring die de ASRE sinds jaar en dag
heeft, vormen zowel financiële en
ruimtelijke vastgoedmarktkennis de
basis. Daarmee verkrijgen studenten
kennis over het ontwikkelen, investeren

Studiereis naar Lissabon (jaar 1) €
625,- en New York (jaar 2) € 1.675,-

Het MRE alumninetwerk
bestaat uit 918
afgestudeerden

(excl. reis- en verblijfkosten)
Toelatingseisen ten minste vijf jaar
relevante werkervaring en een
relevante wo/hbo vooropleiding
Instroomprogramma bij hbovooropleiding
Voldoe je niet aan de eisen, neem
dan contact op n.wagenaar@asre.nl
Titel MRE
Graad Master of Science (MSc)
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De Amsterdam School of Real Estate
hét academisch instituut voor vastgoedkunde
brengt onderwijs, onderzoek en informatie samen
vormt de brug tussen theorie en praktijk

Advies & Contact
Nynke Wagenaar
studieadviseur
m 06 391 129 41

Programma
Master of Real Estate
Met dit programma integreren we de
relevante strategische theorie met de
actuele dynamiek en inhoudelijke
uitdagingen die de vastgoedwereld
van morgen kenmerkt. Door aandacht
te besteden aan innovatie en kennis te
vergaren uit andere sectoren ontstaat
een nieuwe kijk op vastgoed en
waardeinnovatie.
Het vernieuwende onderwijsconcept
dat hieraan ten grondslag ligt,
kenmerkt zich door ‘andere’
onderwijsmethoden waarbij een
continue simulatie van beslismomenten
het uitgangspunt is. Naast inhoudelijke
ontwikkeling is er gerichte aandacht
voor het persoonlijk functioneren.
Daarom zijn zelfreflectie en ethiek
belangrijke onderdelen van de MREopleiding.
De Master of Real Estate staat voor
ambitieuze studenten die komen voor
een maximaal kennisrendement. In
een sfeer waarin samen werken en
samen leren voorop staat, is ook
samen er voor gaan tekenend voor
een MRE-groep. Daarmee ontstaat
een extra uitgangspunt voor kennisdeling; de diversiteit binnen de groep
maakt het leren van medestudenten
mogelijk. Niet in de laatste plaats wordt
de MRE een nieuwe spil als sociaal en
zakelijk netwerk.

Leadership
Tijdens dit vak staat voortschrijdende
persoonlijke vorming op basis van
vaardigheden centraal. Door te
oefenen met leiderschapsdilemma’s
vergroot je jouw vaardigheden op het
gebied van leidinggeven, motiveren
en beïnvloeden. Op deze manier krijg
je inzicht in je eigen kwaliteiten en
valkuilen, maar ook in jouw motieven
voor je eigen handelen. Het vak is
verspreid over de gehele opleiding om
zoveel mogelijk de empirische cyclus
van persoonlijke groei te doorlopen
gebaseerd op interactie, toepassing
en reflectie.
Internationale studiereizen
Zowel in het eerste als tweede jaar ga
je op studiereis. Beide studiereizen
bestaan uit interessante colleges,
bedrijfsbezoeken en een sightseeing
tour op de fiets om zo de stad goed te
leren kennen. Tijdens de studiereizen
krijg je een unieke kans om over de
grenzen te kijken. Naast het
educatieve element, is er ook
aandacht voor ontspanning en
teambuilding. In het eerste jaar ga je
naar het zonnige en kleurrijke Lissabon
en in het tweede jaar bezoek je de
bruisende metropool New York.

MRE Company Research Project
In je afstudeerproject pas je al jouw
opgedane MRE-kennis toe in een
onderzoek. Dit onderzoek voer je uit
binnen jouw eigen organisatie en
resulteert in een academische scriptie.

Doris Slegtenhorst, MRE-alumna
class of ‘17-‘19, werkzaam bij
Wereldhave als business unit
manager.
‘Na acht jaar in het commerciële
vastgoed had ik behoefte aan
meer reflectie en verdieping. Door
het volgen van de MRE is mijn
kennis verdiept, mijn netwerk
verbreed en mijn persoonlijke
vriendenkring uitgebreid.’
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MRE - Master of Real Estate

Marktanalyse (kernvak)
Ruimtelijk economische dynamiek, marktwerking, vastgoedpositionering, studiereis Lissabon

7 EC

Strategisch Management
8 EC

Jaar 1

Business models, strategy, duurzame waarde-innovatie, governance, leadership,
boardroom dynamics

Legal Management
Juridica, fiscaliteiten, huurrecht, vermogensrecht, ondernemingsrecht, BTW en overdrachtsbelasting

5,5 EC

Investeringsanalyse (kernvak)
9,5 EC

Haalbaarheidsanalyse, risicobeoordeling, business valuation, scenario-analyse,
management accounting

Portfolio Management
Waardesturing, benchmarking, vastgoedfinanciering, internationaal vastgoed

6,5 EC

Urban Management

5 EC

Jaar 2

Gebiedsontwikkeling 3.0, flexibiliteit & creativiteit, stadmaken

MRE Company Research Project
Academisch onderzoek ten behoeve
van het oplossen van een probleem
binnen de eigen organisatie

NYU - Studiereis
17,5 EC

New York, NY University,
internationale focus, genieten

1,5 EC

Research Skills
Onderzoeksvaardigheden methoden
en technieken

Graduation Day!

Night of the Masters
Galadiner met alumni

Samenstelling MRE groep
Gemiddelde leeftijd

Verdeling man / vrouw

34 jaar

77%

Leeftijd tussen: 28 - 46 jaar

Studierichting

Vooropleiding

23%

wo

71%

hbo

29%

Werkzaam in sectoren
25%
18%
18%
16%
11%
9%
4%

Rechten
Bouwkunde/Technisch
Economie
Bedrijfskunde
Vastgoedkunde
Geografie/Planologie
Overig

23%
21%
16%
13%
9%
9%
5%
4%

Consultants
Overheid
Beleggers
Projectontwikkelaars
Makelaars/Taxateurs
Woningcorporaties
Financiers
Overig

Het MRE alumninetwerk bestaat uit
918 afgestudeerden. Waarvan 625 lid zijn
van de alumnivereniging MRE (AAA MRE).

Uniek!
•
•
•
•
•
•

MSc degree in 2 jaar
Persoonlijke groei
Actueel & academisch
Krachtig alumninetwerk
Toonaangevende docenten
Studiereizen (1e jaar naar Lissabon
i.s.m. Technical University of Lisbon,
2e jaar naar New York
i.s.m. New York University)

Advies & Contact
Nynke Wagenaar,
studieadviseur
m 06 391 129 41

Interesse?
Inschrijving is mogelijk tot 15 augustus.
Vraag een vrijblijvend gesprek aan op
www.mre.nl
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