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Facility Management
deeltijd
Organisaties en commerciële bedrijven zien steeds meer het belang van een optimale
werk-, woon- en verblijfsomgeving. Daar hebben ze goed opgeleide facility managers
voor nodig. Vanuit de arbeidsmarkt is er dan ook een groeiende behoefte aan facility
managers op hbo-niveau. Wil jij jouw kennis en vaardigheden verder ontwikkelen en
tegelijkertijd blijven werken? Volg dan de hbo-deeltijdopleiding Facility Management
bij de Hanzehogeschool Groningen.
Een goede facility manager beschikt over een brede economische basis en uiteraard
kennis en vaardigheden op het gebied van facilitaire dienstverlening. Daarnaast
zijn goede communicatievaardigheden, management skills en een klantgerichte
dienstverlening onmisbaar.

Na het volgen van de opleiding:

•
•
•
•
•

beschik je over uitgebreide theoretische kennis;
heb je jouw praktische vaardigheden verder ontwikkeld;
kun je beleid voor facilitair management opstellen en implementeren;
adviseer je het management over facilitair beleid;
kun je leidinggeven aan een groep facilitaire medewerkers.

Inhoud

Jaar 2 & 3

Jaar 1

In het eerste jaar van je opleiding oriënteer je je op de studie en op het
vakgebied van facility management. Het thema van het eerste jaar is dan ook:
Welkom in de wereld van Facility Management.
Het eerste jaar is opgebouwd uit twee semesters van elk twintig weken.

Semester 1:
People & Organization

Project Service Design en User
Experience
In een projectgroep doorloop je de
complete onderzoekscyclus voor
een eenvoudig facilitair vraagstuk,
van afbakening van de opdracht
tot en met rapportage inclusief
aanbevelingen, waarbij er specifiek
aandacht is voor hospitality en
duurzaamheid.
Facility & Hospitality
Je maakt kennis met de beginselen
van Facility Management en
Hospitality. Wat houdt het vakgebied
nu precies in? Uit welke behoefte
is het vakgebied ontstaan en hoe
wordt het binnen organisaties vorm
gegeven? Daarnaast maak je kennis
met de methodiek voor het uitvoeren
van bedrijfskundig onderzoek.
Service Marketing & Service Design
Je maakt kennis met de beginselen
van service marketing en service
design. De resultaten van verkennend
bedrijfskundig onderzoek worden
vertaald in (nieuwe) services die de
vraag van de klant (in- of extern)
van een antwoord voorzien. Daarbij
wordt de koppeling gelegd naar
de bestaande organisatie, de
deliveryprocessen en de rol van
informatie daarbij. Je leert rekening
houden met de consequenties voor
medewerkers in de organisatie.

Semester 2:
Vital Buildings and Users

Project Vital Workspace
Je leert aan welke eisen
kantoorhuisvesting moet voldoen,
waarbij rekening wordt gehouden
met de organisatorische,
technische, financiële en
informatietechnologische aspecten
die betrekking hebben op
huisvesting.
Financial & Information Management
Binnen dit thema maak je kennis
met de financiële basisoverzichten
en de kostenstructuur van vastgoed.
Op basis van deze informatie kun
je eenvoudige berekeningen binnen
de context van kantoorhuisvesting
maken.
Spacemanagement & Technology
Je definieert op basis van de
behoeften van de te huisvesten
organisatie aan welke eisen de
kantoorhuisvesting van deze
organisatie moet voldoen. Daarnaast
maak je kennis met de fysiologische
aspecten die het persoonlijk comfort
in relatie tot het binnenklimaat
beïnvloeden en met de functie
en de werking van verschillende
(onderdelen van) gebouwgebonden
installaties.

Tijdens het tweede en derde jaar volg
je vier semesters van elk 20 weken,
waaronder een managementstage
tijdens één semester een
managementstage.
Stage
In deze hoofdfase van de studie ga
je op managementstage. Gedurende
één semester ben je als ‘assistant
to the manager’ aan het werk in een
organisatie. Naast het meedraaien in
de dagelijkse gang van zaken, voer je
zelfstandig een aantal opdrachten uit.
Je functioneert dus voornamelijk op
uitvoerend en tactisch niveau. Daarbij
staan het ontwikkelen van de juiste
beroepshouding en -vaardigheden
(met name communicatieve en
managementvaardigheden) en een
brede oriëntatie op het beroep
centraal. Het aantal opdrachten
is zeer groot en divers. Van
interne verhuizingen via inkoopaanbestedingstrajecten tot het
organiseren van evenementen.

Jaar 4

In je vierde jaar ben je bezig
met afstuderen. Naast je
afstudeeronderzoek ben je in dit jaar
ook bezig met de voorbereidingen
voor je afstudeertraject en ontwerp je
een facility plan.
Het afstudeertraject is het laatste
onderdeel van je opleiding. Je
doet onderzoek bij een bedrijf of
organisatie waar je een opdracht
uitvoert die gekoppeld is aan één
of meer beroepsrollen binnen het
vakgebied van facility management
(bijvoorbeeld adviseur, manager,
projectleider, ondernemer).
Je toont tijdens en bij afronding
van het afstudeertraject aan dat je
over de kwalificaties, competenties,
kennis en vaardigheden beschikt om
als facility manager op hbo-niveau
aan de slag te gaan.

Tijdsinvestering

De tijdsinvestering is ongeveer 20 uur
per week, inclusief contacturen.

Afronding

Na het afronden van de
deeltijdopleiding Facility
Management ontvang je het diploma
Bachelor of Science (BSc).

Voor wie?

De deeltijdopleiding Facility
Management is er voor facility
managers, facilitair medewerkers
en projectmedewerkers die kennis
en vaardigheden willen verwerven
om door te groeien in hun vak. De
opleiding is ook uitermate geschikt
voor mensen die een mbo-diploma
Facilitaire Dienstverlening hebben
behaald en het vak op een hoger
niveau willen uitoefenen.

Instroomniveau
Havo

Mbo-niveau 4

•

Propedeuse HBO

•

•
•

Economie & Maatschappij,
toelaatbaar
Cultuur & Maatschappij,
toelaatbaar met Economie of
M&O of Bedrijfseconomie en
Wiskunde A of B
Natuur & Gezondheid, toelaatbaar
met Economie of M&O of
Bedrijfseconomie
Natuur & Techniek, toelaatbaar
met Economie of M&O of
Bedrijfseconomie

Vwo

•
•
•
•

Economie & Maatschappij,
toelaatbaar
Cultuur & Maatschappij,
toelaatbaar met Economie of
M&O of Bedrijfseconomie
Natuur & Gezondheid, toelaatbaar
met Economie of M&O of
Bedrijfseconomie
Natuur & Techniek, toelaatbaar
met Economie of M&O of
Bedrijfseconomie

Havo of vwo diploma behaald
voor 2007

HANZE-21_0787

Heb je een havo of vwo-diploma
van voor 1 augustus 2007, dan
heb je geen recht meer op een
rechtstreekse toelating. Het
diploma wordt getoetst aan de
huidige toelatingseisen. Het kan
zijn dat je dan deficiënt bent en
toelatingstoetsen moet afleggen.
Deze toets(en) moet je met
voldoende resultaat afsluiten om
te kunnen worden toegelaten op
de opleiding. Voor meer informatie
kun je contact opnemen met de
toelatingscommissie.

Meer informatie

Voor vragen, studieadvies en aanmelding kun je contact
opnemen met Jelmer Krips.
E: j.krips@pl.hanze.nl
T: 050 595 26 35

Met een mbo-diploma (niveau 4) ben
je direct toelaatbaar.

Met een HBO
propedeusegetuigschrift ben je
direct toelaatbaar.

Propedeuse WO

Met een WO propedeusegetuigschrift
ben je direct toelaatbaar.
Als je 21 jaar of ouder bent en je
voldoet niet aan de toelatingseisen,
dan kun je een toelatingstoets
afleggen.
Hbo-opleidingen hebben een
wettelijk bepaalde studieduur van
vier jaar. Er kunnen vrijstellingen
worden verleend voor (delen van)
modules uit de opleiding. Dit kan
alleen op grond van geoormerkte
bewijzen van voorgaande
opleidingen, cursussen, werkervaring
etc.

Startdata

De opleiding start jaarlijks in
september.

Investering

Zie www.hanze.nl voor actuele
prijzen.
Er zijn diverse regelingen die
voordeel kunnen opleveren voor u of
uw werkgever.

