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‘Ik wist meteen dat ik rentmeester 
wilde worden.’
Pieter: “Ik heb stage gelopen bij een biologisch handelsbedrijf en 
kwam erachter dat ik niet hele dagen op kantoor wil zitten, maar 
buiten met mensen wil werken. Dat is als rentmeester goed te 
combineren.” 
Lotte: “Ik wilde iets met bos en natuur maar had er verder niet 
over nagedacht. Rentmeesterij is best onderbelicht binnen de stu-
die. De financiële kant wordt vaak vergeten. Inmiddels denk ik dat 
je als rentmeester meer gedaan krijgt dan wanneer je alleen met 
dat bos bezig bent. Je hebt een helikopterview.”

VELE WEGEN LEIDEN 
NAAR ROME 
ook naar het beroep van rentmeester

Je kunt als student Bos- en Natuurbeheer bij Van Hall Larenstein afstuderen in de Rentmeesterij. Waarom kiezen 
jonge mensen hiervoor? Wat verandert er in het vak en verandert de opleiding mee? We spreken docent vastgoed 
en ruimtelijke inrichting Jan Jacob Dubbelhuis en een groep studenten over de specialisatie Rentmeesterij. 

AAN TAFEL ZITTEN:

Jan Jacob Dubbelhuis: 
docent vastgoed en ruimtelijke inrichring
Wouter Jannink (21): 
student Land- en Watermanagement (Velp), volgt de minor
Daan van Koot (26): 
student International Development Management (Velp), volgt de minor
Ilse Schouten (24): 
student Bos- en Natuurbeheer (Velp), volgt de specialisatie
Lotte te Wierik (24): 
student Bos- en Natuurbeheer (Velp), volgt de specialisatie 
Pieter Claeijs (23): 
student Bedrijfskunde (Vlissingen), volgt de minor

‘Belangrijker dan inhoudelijke kennis is 
weten hoe je met mensen omgaat.’
Dubbelhuis: “Je kunt niet zonder de praktijk. We hebben maar 
beperkt de tijd en proberen studenten zo veel mogelijk handvat-
ten te geven. We beginnen met de theorie: bedrijfseconomie, de 
juridische kant. Daarna moeten studenten twee stages doen en 
gaat die theorie landen.”
Daan: “Het is wel echt een ervaringsberoep.”
Lotte: “Communicatie is heel belangrijk. We krijgen onderhan-
delingstraining, daar word je wel creatiever van. Maar het is 
anders in de echte situatie.”

Wouter: “Je komt er pas achter hoe de landgoedeigenaar erin 
staat en wat consequenties zijn, als je ernaartoe gaat. We worden 
wel een beetje in het diepe gegooid, maar dat vind ik juist fijn: dan 
ga je er open-minded in.”

‘Over vijf jaar zal de opleiding er heel 
anders uitzien.’
Dubbelhuis: “Er spelen enorm veel ontwikkelingen in het landelijk 
gebied, van klimaat tot de Omgevingswet. Dat heeft allemaal 
met rentmeesterij te maken. Toch geloof ik dat in de inhoud – de 
bedrijfseconomie, het recht – niet de grootste verandering zit. De 
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casussen veranderen wel. Dat lossen we op door via gastcolleges 
veel gebruik te maken van de kennis van buiten. Bijna elke week 
komt er wel een rentmeester langs. Die aansluiting is leuk.”

‘Steeds meer vrouwen kiezen voor de 
rentmeesterij.’
Lotte: "Er is volgens mij wel behoefte aan modernisering, jonge, 
vrouwelijke rentmeesters kunnen hierin een belangrijke rol vervul-
len. Het beeld van een rentmeester is toch nog steeds dat van een 
man op zekere leeftijd. Jonge rentmeesters hebben misschien 
meer oog voor nieuwe, moderne technieken, zoals geo-informatie-
systemen en digitale netwerken, die kunnen helpen efficiënter en 
transparanter te werken."
Dubbelhuis: “De rentmeesterij wordt nog steeds wel gepresen-
teerd als mannenberoep. Vrouwelijke rentmeesters kunnen veel 

bijdragen. De sociale vaardigheden, en de chemie in een team. Ik 
heb wel de indruk dat ze zich vaak meer moeten bewijzen.”
Lotte: “Maar dat schrikt me niet af.”

‘De NVR is onmisbaar.’
Lotte: “Rentmeester is een vrij beroep. Volgens mij heerst wel 
het beeld dat je pas echt rentmeester bent, als je lid bent van de 
NVR.”
Wouter: “Ik geloof niet dat het zo zwart-wit is. Ik denk wel dat ik 
lid zou worden, maar dan vanwege het netwerk en de kennis.”
Ilse: “Het kan wel meer vertrouwen geven. Het gaat vaak om 
persoonlijke bezittingen, een opdrachtgever zoekt dan iemand die 
daar met respect mee omgaat. Je moet ook transparant zijn.” 
Lotte: “En je moet zo goed mogelijk ieders belang kunnen wegen.”

Pieter: “Ik zou wel proberen er altijd zoveel mogelijk voor de 
opdrachtgever uit te halen.”
Ilse: “Maar als je met alle belangen rekening kunt houden en 
toch tot een goede oplossing komt, zou ik dat wel doen. Je bent 
toch een soort mediator.”
Dubbelhuis: “Een goede rentmeester hoeft niet altijd op de 
voorgrond te zijn, maar is wel zelfverzekerd. Je hebt mondelinge 
en schriftelijke vaardigheden nodig en moet goed met cijfers om 
kunnen gaan.”

‘Als ik afgestudeerd ben, ben ik klaar 
om aan het werk te gaan.’
Pieter: “Als je stage goed verloopt, kun je volgens mij prima aan 
het werk. Je leert toch vooral door te doen.”
Lotte: “Ik hoop over een jaar of tien mijn eigen kantoor te heb-
ben. Ik kom uit een ondernemersfamilie: ik wil graag vrijheid en 
mijn eigen beslissingen kunnen nemen.”
Daan: “Ik vind de economische kant superinteressant, als je 
zaken rond kunt krijgen, een landgoed kunt laten renderen. Dat 
totale plaatje is een boeiende puzzel. Ik ben wel echt een genera-
list, ik vind alles interessant.”
Wouter: “Maar zelfs als je een specialist bent, ontkom je er als 
rentmeester niet aan om ook een generalist te zijn: je moet van 
heel veel zaken iets afweten.”
Ilse: “En het is ook gewoon belangrijk om toe te kunnen geven: 
hier weet ik niet genoeg van, ik schakel iemand anders in.” 

“We krijgen onder-
handelingstraining,  
daar word je wel  
creatiever van”
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Madelien Kindt gebruikt 
de NVR-studentenservice
“Als kind wilde ik al mijn vader achterna. Hij is ook rent-
meester. Ik mocht met hem mee naar kantoor en naar 
landgoederen. Hij is verliefd op bos en kan er heel mooi over 
vertellen. Na mijn VWO-diploma ben ik begonnen met een 
studie planologie, maar die was heel mondiaal gericht. Ik 
ben toen geswitcht naar Rentmeesterij. Die is op Nederland 
georiënteerd, dat past veel beter bij mij. 
Bij een bijeenkomst van NVR Next, de jongerentak van de 
NVR, hoorde ik over de studentenservice. Daar heb ik me 
meteen voor aangemeld. Ik ben op zoek naar artikelen en 
informatie over bijvoorbeeld nieuwe wetgeving. Ik wil men-
sen niet napraten, maar zelf mijn mening vormen. Daarom 
zoek ik verdieping en actualiteit.”

Zij-instromer  
Mirjam Golbach
“Ik heb in verschillende functies in het bankwezen gewerkt, de 
laatste jaren als communicatieadviseur. Een paar jaar geleden 
wilde ik een carrièreswitch maken. Ik vond het jammer dat ik 
niets meer met mijn economiestudie deed. Tijdens mijn vrijwil-
ligerswerk bij Natuurmonumenten hoorde ik over het werk van de 
rentmeester.
Het was alsof er een lampje ging branden. Ik heb een passie voor 
natuur, landbouw en erfgoed, en het financiële, juridische en 
dienstverlenende passen mij goed.
Ik ben inmiddels aspirant lid. Destijds was er nog geen oriënte-
rend lidmaatschap. Ik denk wel dat het waardevol is. Voor ik 
me omschoolde, heb ik veel rentmeesters gesproken om me te 
oriënteren op het vak. Als oriënterend lid gaat dat gemakkelijker, 
omdat je gebruik kunt maken van het netwerk van de NVR.”

Denk je dat de rentmeesterij misschien iets voor je is? 
Of volg je al een opleiding tot rentmeester?

Meld je dan aan voor de studentenservice 

www.rentmeesternvr.nl/studenten

Bent u zich aan het omscholen of bent u dat van plan?

Meld u aan voor het oriënterend lidmaatschap 
www.rentmeesternvr.nl/zij-instromers

RENTMEESTERIJ STUDEREN
Er leiden meer wegen naar Rome. Op Van 
Hall Larenstein kun je naast de volledige 
specialisatie Rentmeesterij (één van de 
richtingen binnen Bos- en Natuurbeheer) 
ook kiezen voor een minor Rentmeesterij 
(een half jaar onderwijs naar keuze buiten 
de eigen studie). Naast Van Hall Larenstein 
bieden ook andere opleiders cursussen en 
opleidingen aan waarmee je rentmeester 
kunt worden.

De interesse voor Rentmeesterij op Van 
Hall Larenstein is redelijk stabiel. Jaarlijks 
beginnen zo’n 160 studenten aan de studie 
Bos- en Natuurbeheer, daarvan kiezen 
er gemiddeld 10 tot 15 voor de speciali-
satie Rentmeesterij. Daarbij komen nog 
gemiddeld zo’n 10 minorstudenten bij. De 
studenten komen vooral terecht bij rent-
meesterskantoren, ingenieursbureaus en 
netbeheerders. Een klein deel komt terecht 
bij terreinbeheerders en overheden.


