
Toelichting: Hoe word ik rentmeester? 

 

Het gehele traject is in een aantal stappen te verdelen (zie bijgevoegd schema). 

 

1 

Opleiding Basistheorie Taxateur o.z. 

Avondopleiding  bestaande uit de modules Bouwkunde, Juridische Aspecten I (privaatrecht), 
Juridische Aspecten II (publiekrecht), Financiën, fiscaliteiten en taxaties en Vastgoedeconomie. 

Duur: 2 studieseizoenen 

Start: op verschillende momenten in het seizoen 

Ook als zelfstudiepakket verkrijgbaar; dan kan de duur zeker met een jaar ingekort worden. 

Iedere module wordt afgesloten met een flextoets. Alle toetsen gehaald? Dan volgt automatisch 
het diploma. 

Investering:  Moduleprijs:   variërend van 375 - 650; totaal 2.750,- 

  Bijkomende literatuur:  ca 100,- per module; totaal 500,- 

  Examengeld:  variërend van 131 – 149 per toets; totaal ca 860,- 

 

 

2 

Aanvullende theorie Landelijk Vastgoed 

Cursus bestaande uit de onderwerpen Oriëntatie Landelijk Gebied, Landbouw, Algemene 
landbouwkunde, Bos, natuur, landgoederen en commerciële objecten, Overige privaatrechtelijke 
aspecten Landelijk Vastgoed, Overige publiekrechtelijke aspecten Landelijk Vastgoed en 
functiewijziging, Grondbeleid. 

Duur: 6 dagen (1 dag per 2 weken), dus ca 3-4 maanden 

Start: jaarlijks rond oktober 

De cursus wordt afgesloten met een flextoets. Toets gehaald? Dan volgt automatisch het 
certificaat. 

Investering: Cursusprijs:   1.195,- 

  Bijkomende literatuur:  ca 90,- 

  Examengeld:   161,- 

 



3 

Aanvullende theorie Rentmeester 

Verdiepingscursus bestaande uit de onderwerpen Oriëntatie Landelijk Gebied, Landbouw, Algemene 
landbouwkunde, Bos, natuur, landgoederen en commerciële objecten, Overige privaatrechtelijke 
aspecten Landelijk Vastgoed, Overige publiekrechtelijke aspecten Landelijk Vastgoed en 
functiewijziging, Grondbeleid toegespitst op het werk van de rentmeester. 

Duur: 7 dagen (1 dag per 2 weken), dus ca 3-4 maanden 

Start: jaarlijks rond maart 

De cursus wordt afgesloten met een flextoets. Toets gehaald? Dan volgt automatisch het 
certificaat. 

Investering: Cursusprijs:   1.695,- 

  Bijkomende literatuur: n.v.t. 

  Examengeld:  161,- 

 

 

4 

Modules Rentmeesterpraktijk 

Het afsluitende traject bestaande uit een drietal modules: Onderhandelen en 
rapportagetechnieken, Procesvaardigheden, Projectmatig werken voor projectmedewerkers. 

Duur: iedere module omvat 3 dagen; 1 dag les per 2-3 weken, totaal ca 5-6 maanden 

Start: omstreeks september 

Iedere module wordt afgesloten met een opdracht. Opdracht positief afgerond? Dan volgt 
automatisch het certificaat. 

Investering: Moduleprijs:   895,-; totaal 2.685,- 

  Bijkomende literatuur:  ca 50,- per module; totaal 150,- 

Examengeld:  n.v.t. 

 

5 

Aanvraag aspirant lidmaatschap bij de NVR (Nederlandse Vereniging van Rentmeesters) 

Na 3 jaar om te zetten in lidmaatschap. 

 

 

Alle genoemde bedragen zijn in euro’s en excl. BTW; literatuur is incl. BTW 


