
Wil je een hbo-diploma, maar zie er tegen op om nog eens vier jaar te gaan studeren?  
We kunnen ons voorstellen dat je dat heavy vindt. Kies dan voor het mbo-Sterprogramma van 
de opleiding Built Environment. Daarmee kun je al na drie jaar je hbo-diploma op zak hebben!

Hoe werkt het?

Je volgt dit mbo-Sterprogramma in het laatste jaar 

van je mbo-opleiding, dus naast je mbo-studie. 

Gedurende één jaar krijg je één dag per week les. 

Jouw mbo-organisatie maakt dit mogelijk door jou 

op vrijdag vrij te roosteren. 

 

Je mbo-diploma halen staat voorop 

Zónder je mbo-diploma ben je niet toelaatbaar 

op een hbo-opleiding. Als je het Sterprogramma 

succesvol doorloopt, krijg je een aantal vrijstellingen 

tijdens de hbo-propedeuse. Dat scheelt je dus 

studietijd. Zo kun je al na drie jaar je hbo-diploma op 

zak hebben.

Check!? 

• Eén dag in de week les naast je mbo-opleiding.

• Les in het gebouw van Zuyd hogeschool.

• In de ochtend theorielessen van hbo-docenten.

• In de middag een workshop gegeven door 
 studentassistenten.

• Na afloop je hbo-diploma mogelijk halen in drie  
 jaar halen in plaats van vier.

• Dus minder collegegeld en één jaar eerder   
 werken.

• Sterprogramma is uniek in Nederland

Voordelen

Naast het feit dat je een jaar korter studeert, wordt de 
overgang van mbo naar hbo gemakkelijker. Op deze 
manier ervaar je wat collegestof inhoudt, en kun je 
alvast wennen aan het tempo van de colleges. En -niet 
onbelangrijk-: je ervaart de sfeer al bij de opleiding Built 
Environment.

Wat kun je verwachten?

In een Sterklas zitten ongeveer 25 mbo-studenten. Een 

lesdag  (09-00-16.00 uur) bestaat uit theorieles in de 

ochtend en een workshop in de middag. De workshops 

worden geassisteerd door studenten. Zo kom je al meteen 

in contact met studenten. Dit unieke programma 

is zo succesvol mede door de inzet van de 

studentassistenten.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

• Bouwtechnische Bedrijfskunde

• Civiele Techniek

• Bouwkunde

• Algemene Vaardigheden

• Mechanica en Constructieleer

• Wiskunde

Ster-programma



Eerlijk advies

Het is best een omschakeling van mbo naar hbo, 

daarom willen wij je goed begeleiden. Regelmatig kijken 

we hoe je het doet en evalueren we. Op basis daarvan 

krijg je een persoonlijk en vooral eerlijk, bindend 

studieadvies. Staan wij positief tegenover 

jouw ontwikkeling dan kun je starten met deze verkorte 

hbo-opleiding. Slaag je niet voor het Sterprogramma, 

dan is er niks aan de hand: je kunt nog altijd het 

reguliere hbo-traject van vier jaar volgen. 

Kosten

Het  Sterprogramma kost 500 euro. Dat bedrag kun je 

in tien termijnen betalen. Je bespaart echter geld omdat  

je een jaar minder lang over je hbo-opleiding doet. Je 

betaalt dus een jaar minder collegegeld. Dat is ruim 

2000 euro.

Toelating en inschrijven

Als je in het vierde jaar zit en je hebt het profiel Bouw 

of Infra op niveau 4 dan kun je het Sterprogramma 

gaan volgen. Zie jij het Sterprogramma wel zitten en 

heb je het juiste profiel, schrijf je dan snel in! Dat kan 

door een e-mail te sturen naar coördinator en docent 

de heer Maurice Dereij: maurice.dereij@zuyd.nl. 

Vermeld in je e-mail je naam, school en profiel en je 

contact-gegevens (e-mailadres  en telefoonnummer).

  Instagram: BuiltEnvironment_Zuyd

  www.zuyd.nl/builtenvironment

  +31 (0)6 – 54 70 60 24

  Maurice.dereij@zuyd.nl

Built Environment: 
Top-opleiding!

De opleiding Built Environment is al 
jaren op rij de beste opleiding van 
Nederland volgens de Studiekeuzegids.  

In de uitgave van 2020 is de opleiding 
zelfs benoemd als excellent, waardoor 
we nu het label Top-opleiding hebben. 

Met name items als “sfeer op de 
opleiding” en “de kwaliteit van 
docenten” scoren erg hoog.

Het  STER-programma wordt georganiseerd 

door: 

In samenwerking met:


