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‘Ieder blok komt een ander onderwerp 
aan bod. Het is een brede opleiding en 
daardoor ontdek ik welke onderwer-
pen ik wel of niet leuk vind. Bovendien 
is de sfeer op school fijn. Docenten en 
studenten helpen elkaar graag. Het is 
dus precies wat ik verwacht had van de 
opleiding.’

Sanne van Rijn
Studente Facility Management



Facility Management,
iets voor jou?

Van vastgoed tot horeca, van zorg tot evenementen, in elke sector is de  
Facility Manager te vinden. Als Facility Manager zorg je ervoor dat alles 
op rolletjes loopt. Jij bent misschien wel de belangrijkste schakel in de hele 
 organisatie. Een Facility Manager is een dienstverlener. Dankzij jou voelen 
medewerkers, bezoekers en gasten zich thuis. Want de Facility Manager zorgt 
voor de beleving. 

Wat je leert
Je leert o.a. samenwerken, organiseren, klantgericht denken, adviseren en onderzoeken. En natuurlijk 
ontdek je de veelzijdigheid van Facility Management. Je maakt samen met je medestudenten en docen-
ten een reis langs verschillende thema’s, branches en bedrijven waar de Facility Manager een belangrijke 
rol speelt.

Wat je later wordt
Je hoeft nog niet precies te weten wat je later wilt worden. Tijdens de opleiding leer jij jouw talenten 
kennen en ontwikkel je skills die nodig zijn om een goede Facility Manager te worden. Weet je wel al 
zeker dat je een baan bij een hotel, makelaar of pretpark wilt? Ook dat is helemaal goed. Ontwikkel tij-
dens de opleiding een brede visie op jouw vak en vul jouw kennis en vaardigheden aan met waardevolle 
theoretische en praktijkgerichte ervaringen.

Iets voor jou?

• Je vindt het leuk om te organiseren.
• Samenwerken geeft je energie.
• Je doet graag iets voor een ander.
• Misschien wil je ooit leidinggeven. 
•  Communiceren en denken vanuit de klant vind je leuk. 
• Je bent ondernemend. 



Van dienstverlener tot eventmanager 
tot gebouwbeheerder

Docent Rik Beckers en student Maryam Ayadi vertellen over 
hún kijk op de opleiding Facility Management.

Maryam is tweedejaars studente: “Samen 
met mijn medestudenten adviseer ik nu een 
woningcorporatie over een grote renovatie. 
We zijn op locatie geweest om het gebouw 
te bekijken en met de projectmanager te 
spreken. Voor bijna alle projecten werken 
we voor een echte opdrachtgever. Dat is na-
tuurlijk heel anders dan wanneer de docent 
vertelt over een project tijdens de les.” Één 
van de docenten van Maryam is Rik Beckers: 
“Bij gebouwbeheer gaat het niet alleen om 
een wind- en waterdicht gebouw . Het ge-
bouw is ook een plek waar medewerkers of 
klanten zich prettig moeten voelen. Daarbij 

stel je de gebruiker centraal. Dat is wat de 
studenten tijdens dit blok leren.” 

Veel verschillende onderwerpen
Facility Management is geen dag hetzelfde 
en ook de studenten leren daarom over veel 
verschillende onderwerpen, zoals klantge-
richt werken, ondersteunende processen, 
hospitality, of ondernemerschap. De Facility 
Manager heeft tenslotte ook te maken 
met de meest uiteenlopende thema’s. Rik: 
“Facility Managers moeten een volwaardige 
gesprekspartner zijn om hun organisatie te 
kunnen adviseren.” 

Samenwerken als team
Tijdens elk blok staat één thema centraal. 
De onderwijsgroep van Maryam bestaat 
uit 12 studenten. Binnen elke groep wordt 
samengewerkt om de lesstof over het 
thema te begrijpen én toe te passen. Ma-
ryam: “Tijdens elke onderwijsgroep wisselen 
de rollen. Elke week begeleidt een andere 
student de groep. Als team gaan we aan de 
slag met een opdracht of casus die wisselt 
afhankelijk van de bijeenkomst.” De studen-
ten werken naast hun onderwijsgroep  in 
kleinere projectgroepen, van ongeveer zes 
personen, aan een opdracht voor een echte 



opdrachtgever. Die opdracht heeft ook te 
maken met het thema van het blok. Rik: 
“Om nog beter te begrijpen wat de rol van 
Facility Management is, vertellen Facility 
Managers over hun werk. Via verschillende 
gastcolleges krijgen de studenten een in-
kijkje in andere bedrijven en andere functies 
binnen het thema.” 

Maryam vertelt over de samenwerking bin-
nen en buiten de opleiding: “Ik ben heel blij 
dat de opleiding ons veel vrijheid en verant-
woordelijkheid geeft. Zowel de samenwer-
king met de medestudenten als de docenten 
is informeel. We werken samen om met en 
van elkaar te leren. Bij de opdrachten voor 
de opdrachtgevers merken we dat onze 
adviezen serieus genomen worden. Dat voelt 
heel waardevol. Maar daarnaast zijn we 
vooral ook een hele leuke en gezellige groep 
studenten. Er hangt een fijne sfeer waar 
iedereen mag zijn zoals hij is.”  

Ondersteunende vakken
Als rode draad door de opleiding lopen ver-
schillende vakken, zoals Communicatie en 
Managementvaardigheden. Rik: “Studenten 
leren bijvoorbeeld zakelijke gespreken te 
voeren of leren hoe ze zichzelf presenteren 
bij een opdrachtgever. Dat klinkt misschien 
spannend, maar we begeleiden de stu-
denten hier heel goed bij. Doordat ze tips 
krijgen en vaak oefenen, gaat het steeds 
beter en gemakkelijker.” 

Wie is de Facility Manager?
Volgens Rik is een Facility Manager com-
municatief vaardig: “Je werkt tenslotte 
met veel verschillende mensen. De Facility 
Manager moet kunnen aansturen, maar ook 
de directie kunnen informeren en advise-
ren. Ook is het belangrijk dat je een mening 
kunt vormen en die mening durft over te 
brengen. Je bent nieuwsgierig en wilt veel 
weten over verschillende onderwerpen.” 
Maryam herkent zich in deze eigenschap-
pen en vult nog aan: “Sociaal en creatief. 
Ik vind het heel leuk om met mensen te 

werken en begrijp heel goed wat anderen 
nodig hebben. Mijn creativiteit is belang-
rijk om oplossingen te vinden voor de vele 
verschillende uitdagingen waar ik als Facility 
Manager mee te maken krijg.” 
Een Facility Manager is dus een echte alles-
kunner en de spin in het web voor verschil-
lende organisaties, van makelaarskantoor 
tot ziekenhuis en van festival tot vakan-
tiepark. Tijdens de opleiding, maar ook in 
het werkveld, wordt de Facility Manager 
voortdurend uitgedaagd. 

‘Zowel de samen-
werking met de 
medestudenten als de 
docenten is informeel. 
We werken samen om 
met en van elkaar te 
leren.’

Maryam Ayadi
Tweedejaars studente Facility Management
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Cas Hochstenbach, 
Eerstejaars student 

De week van een eerstejaars 
student Facility Management

“In blok 1 werkten we al voor 
een echte opdrachtgever”. 
Cas is eerstejaars student en 
heeft inmiddels al goed ken-
nisgemaakt met de opleiding. 
Omdat de opleiding zo breed is, 
kom je als student in aanraking 
met veel verschillende onder-
werpen, beroepen en bedrijven. 
“Tijdens een speciale ‘Wat is 
FM-dag’ mochten we speedda-
ten met verschillende mensen 
uit het werkveld. Ook tijdens 
gastcolleges vertellen Facility 
Managers over hun beroep en 
de organisatie waarvoor zij 
werken. Daardoor krijg je een 
goed beeld van het werk dat je 
later kunt gaan doen.”

Maandag 
Een kijkje achter de schermen bij een 
grote wasserette en het Zuyderland 
ziekenhuis: “Het was erg bijzonder om 
binnen te mogen kijken bij zo’n groot 
bedrijf. Je ontdekt hoe belangrijk de 
facilitaire ondersteuning is om een 
bedrijf te laten functioneren.” 

Dinsdag 
Tijd voor samenwerking met de project-
groep. “Doordat we werken voor echte 
opdrachtgevers, voel je je ook als student 
serieus genomen. Je leert hoe je goed 
samenwerkt met je medestudenten en 
hoe je jezelf presenteert bij bedrijven. 
Ik vind het vooral leuk om als team te 
ontdekken waar onze kracht ligt.” 

Woensdag
De afwisseling van gastcollege en 
onderwijsgroep. Cas: “Wat me heel 
erg is bijgebleven van het gastcollege 
is dat je altijd moet beseffen welke rol 
je het werk wilt laten spelen in jouw 
leven.” Bij de onderwijsgroep werkten 
de studenten aan een themaopdracht. 
“Tijdens onderwijsgroep hebben we 
gewerkt aan een casus, zo passen we 
de theorie toe en helpen elkaar om de 
lesstof te begrijpen.” 

Donderdag en vrijdag 
Teambuilding in de natuur. Tijdens de 
jaarlijkse Ardennentraining gaan de 
eerstejaars studenten op tweedaagse 
excursie naar de Belgische Arden-
nen. “Van tevoren wisten we niet zo 
goed wat we moesten verwachten. 
Maar je leert je klas tijdens uitdagende 
teamopdrachten echt goed kennen. 
Samenwerking was heel belangrijk. We 
moesten rollen verdelen en goed met 
elkaar communiceren om de opdrach-
ten succesvol uit te kunnen voeren. 
Dat was niet altijd makkelijk. Maar wel 
erg leuk én leerzaam.” 
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…je met een havo- of vwo-diploma met 
alle vakkenpakketten wordt toegelaten? 
En ook als je een mbo-diploma hebt kun 
je starten met de opleiding. 

… je met een vwo-diploma versneld je 
bachelor diploma Facility Management 
kunt behalen? Je studeert drie jaar in 
plaats van vier jaar en krijgt daarbij extra 
ondersteuning. 

…je ook de Associate degree kunt volgen? 
Dit is de tweejarige opleiding Facility 
Management. Na twee jaar kun je direct 
gaan werken óf doorstromen naar de 
 bacheloropleiding. 

…de bacheloropleiding ook in februari 
start?



Blijven leren 
en oriënteren, 
zeker ook 
tijdens je stage
Tijdens het tweede jaar van de opleiding volgde Jimi 
het vak Taxatieleer. Daarmee was zijn aandacht ge-
trokken. Vastgoed was een branche die goed bij hem 
paste. “Dankzij verschillende projecten ontdekte ik 
dat richtingen zoals eventmanagement, onderne-
merschap en zorg niet zo goed bij mij passen. Maar ik 
weet nu dat ik wel verder wil in de vastgoedbranche. 
Dat is zo goed aan de opleiding: je ontdekt waar jij 
goed in bent en wat bij jou past.” Een logische keuze 
dus voor Jimi om zijn derdejaars stage in vastgoed-
management te zoeken. Die vond hij in Maastricht, 
bij makelaar Border Estate +.

Wat doe je tijdens een dag op je 
stage?
“Ik houd me bezig met verhuur en beheer 
van panden. De combinatie van kantoor-
werk en het werken op locaties in Maas-
tricht vind ik erg leuk. Na 12 weken stage 
werk ik al bijna volledig zelfstandig en plan 
ik inspecties en voer ik bezichtigingen uit, 
ook maak ik contracten in orde voor nieuwe 
huurders. Ik vind het heel prettig om het 
vertrouwen te krijgen en mee te werken 
binnen het stagebedrijf.” 

Hoe pas je de kennis uit de opleiding 
toe in je stage?
“Ik werk tijdens mijn stage aan een on-
derzoek: het verbeteren van de commu-
nicatie met leveranciers, zoals aannemers 
en bedrijven voor brandbeveiliging. Voor 
dat onderzoek gebruik ik veel kennis die 
ik tijdens de opleiding heb opgedaan. Ook 
vanuit het vak Communicatie pas ik veel 
toe, hoe presenteer je jezelf en hoe straal 
je zelfverzekerdheid uit, dat is zeker tijdens 
bezichtigingen van belang.” 

Wat wilde je leren tijdens je stage?
“Tijdens mijn stage wil ik de branche beter 
leren kennen. Ik heb bewust gekozen voor 
een kleiner bedrijf. Ik denk dat je in een 
kleiner bedrijf meer en sneller verantwoor-
delijkheden krijgt. Dat merk ik ook, omdat 
ik nu al bijna volledig zelfstandig werk op 
stage. Dankzij mijn stage bouw ik al aan mijn 
netwerk. Dat is natuurlijk heel waardevol, nu 
en in de toekomst. Tijdens mijn stage leer ik 
ook om nog kritischer te kijken naar hoe ik 

mezelf presenteer en wil presenteren.” 

Kiest Jimi voor zijn vierdejaars 
stage ook voor vastgoed? 
“Ik ben heel nieuwsgierig en wil veel leren. 
Ik kan me ook zomaar voorstellen dat ik als 
afstudeerstage voor een ander onderwerp 
of andere branche kies. In elk geval wil ik 
een afstudeerstage kiezen waar ik eventu-
eel kan blijven werken, als eerste baan na 
mijn afstuderen.”

Jimi Mertens, 
Stage bij Maastrichtse makelaar



Stage lopen in het buitenland

Fleur van der Sar, 
Buitenlandstage, Zuid-Afrika

Fleur van der Sar is derdejaars student en stagiaire 
bij Groote Schuur Hospital in Kaapstad, Zuid-Afrika. 
Fleur: “Ik wist 100% zeker dat ik in het buitenland op 
stage wilde. Dankzij de stagemarkt die Zuyd Hoge-
school organiseerde kwam ik in contact met stu-
denten die een buitenland stage hadden afgerond. 
Daar besloot ik: het wordt Zuid-Afrika!” Omdat 
Fleur een bijbaan heeft in de hospitality branche, 
wilde ze een stage in een heel andere branche zodat 
ze kon leren evenementen te organiseren buiten 
de hospitalty. “Ik wilde heel graag écht in contact 
komen met de cultuur en de mensen in Kaapstad. 
Het ziekenhuis leek daarom een logische keuze: 
daar komt tenslotte iedereen. Het is een bijzondere 
plek en misschien zelfs dé plek waar samenwerking 
belangrijk is. Als Facility Manager kun je in een zie-
kenhuis echt het verschil maken.”

Een uitdagende stage opdracht
Omdat Fleur een toekomst ziet in het opzetten en organiseren 
van events , houdt ze zich tijdens haar stage bezig met events 
en bijeenkomsten voor de medewerkers van het ziekenhuis. Het 
onderzoek dat ze afrondt tijdens haar stage gaat over ‘the well-
being’ van de medewerkers. Ze onderzoekt behoeftes van het 
personeel en hoe het ziekenhuis als werkgever kan bijdragen aan 
gelukkige en gezonde medewerkers. Fleur organiseerde met col-
lega’s een grote ‘Cook-off’, waarvoor collega’s teams vormden en 
samen kookten voor het goede doel. “Het werd een groot feest 
met meer dan 600 bezoekers. Er is veel verkocht. Voor mij voelt 
dat als een bonuspunt, dat ik met mijn inzet ook nog iets heb 
bijgedragen aan het goede doel.” 

Goed voorbereid op stage
Wat Fleur ook ontdekte tijdens haar stage: “Je beseft wat je 
geleerd hebt en kunt dat tijdens je stage toepassen. De opleiding 
heeft me heel goed voorbereid, theoretisch én praktisch. Dankzij 
de projecten in mijn eerste en tweede studiejaar heb ik al veel 
voor echte opdrachtgevers gewerkt. En het werken in project-
groepen heeft me geleerd om samen te werken met verschillende 
mensen. Hier in Zuid-Afrika sta ik er alleen voor, maar ik ervaar 
dit als een stap waar ik helemaal klaar voor was.” 

Ervaring voor het leven
Tijdens haar stage verbindt Fleur de afdelingen en medewerkers 
van het ziekenhuis. “De zorg en uitdagingen zijn hier heel anders 
dan in Nederland. Ondanks dat Facility Management aan de 
zijlijn staat van de échte zorg, merk ik hoe belangrijk elke schakel 
is. Ik werk elke dag met en voor mensen. Mede daardoor heb ik 
grote stappen gezet in mijn sociale ontwikkeling. Mijn horizon is 
verbreed en ik ben echt buiten mijn comfort zone gestapt. Ik ben in 
contact gekomen met de mooiste plekken, bijzondere mensen, en 
indrukkwekkende verhalen. Deze ervaring neem ik de rest van mijn 
leven mee.” 

Hoe Fleur haar toekomst ziet? 
De opleiding Facility Management biedt haar de kans om breed 
te oriënteren: “Ik houd nog steeds graag mijn opties open. Ik wil 
nu veel leren en ervaring opdoen. Met mijn diploma kan ik terecht 
in zóveel verschillende bedrijven, sectoren en zelfs landen. Ik wil 
vooral doen wat goed voelt.”

“De mogelijkheden voor 
een stage zijn bijna 
eindeloos. Laat je inspireren 
en ontdek wat jíj wilt.”



Van casino naar gevangenis
Na facilitaire functies bij een casino, een zorgverzekeraar en 
een technisch installatiebedrijf, koos Sarena voor het uitda-
gende DJI. “Natuurlijk is een gevangenis iets heel anders dan 
een kantoorpand. We hebben hier te maken met een speci-
ale doelgroep en veiligheid is een topprioriteit. Maar eigenlijk 
maakt het niet uit waar ik werk, de facilitaire onderwerpen 
zijn vergelijkbaar.”

24/7 facilitaire dienstverlening
De dienstverlening in gevangenissen is allesomvattend. Van 
schoonmaak tot catering en van de cel inrichting tot en 
met de technische dienst in iedere gevangenis. “We hebben, 
als DJI, grote zorgtaken. Sommige bewoners verblijven een 
korte periode bij ons, anderen levenslang.” De combinatie 
van facilitaire onderwerpen en het werken met mensen is 
één van de dingen die Sarena aantrekt in haar huidige func-
tie. “We zijn faciliterend aan de Facilitair Managers, zodat zij 
hun werk zo goed mogelijk kunnen doen en de klant zo goed 
mogelijk kunnen bedienen.” Stressbestendig moet je wel 
zijn voor deze baan: “We werken in een hectische omge-
ving. In die dynamiek moet je als Facility Manager kunnen 
opbloeien.”

Elke dag waardevol
Luisteren naar elkaar en goede sociale vaardigheden zijn 
belangrijk voor het werk van een Facility Manager. Het 
functioneren in verschillende rollen herkent Sarena vanuit de 
opleiding. “Tijdens de opleiding hebben we geleerd om ver-
schillende rollen aan te nemen en elkaars kracht in te zetten 
voor het gezamenlijke doel.” 

Wat Sarena wil meegeven: 
“Zoek naar de functie én de organisatie die bij je passen. Blijf 
nieuwsgierig en laat je uitdagen.” 

Sarena is een 
facilitaire verbinder 
in Nederlandse 
gevangenissen
Sarena studeerde Facility 
Management bij Zuyd Hogeschool

Ongeveer 3,5 jaar geleden startte Sarena De-
nie als facilitair manager bij Dienst Justitiële 
Inrichtingen (afgekort DJI) in Oost-Brabant. 
Ze werd verantwoordelijk voor de facilitaire 
dienst van onder anderen de penitentiaire 
inrichting Vught en een jeugdgevangenis in 
Breda.



FAQ’s Facility 
Management

Hoe is een studiejaar ingedeeld?                                                                            
Een collegejaar bestaat uit vier blokken die elk tien weken duren. 
Tijdens een blok staat een bepaald thema binnen facility manage-
ment centraal. Tijdens je onderwijsgroepen ga je dieper op dit 
thema in. Ook werk je met je projectgroep aan een opdracht voor 
een écht bedrijf. Naast je onderwijsgroep heb je ondersteunende 
vakken die aansluiten bij het overkoepelende thema van je blok. Bij-
voorbeeld Communicatie, waarbij je leert hoe je moet presenteren, 
of hoe je een zakelijk gesprek voert. 

Werk je veel in groepen? 
Ja. De onderwijsgroepen wisselen per blok en bestaan uit maximaal 
12 studenten. Deze groep wordt opgedeeld in twee projectgroepen 
om te werken aan je project voor een echt bedrijf. Door het werken 
in groepen leer je écht samenwerken met verschillende mensen.

Hoeveel uur ben je per week aan de studie kwijt? 
Gemiddeld ben je 30 uur per week bezig met je studie. Dit is op-
gedeeld in lessen op school en het werken aan je opdracht met je 
projectgroep. Ook maak je individuele opdrachten. Naast je tijd op 
school werk je dus thuis aan andere opdrachten. 

Wat zijn de beroepsmogelijkheden?
Facility Management kom je in veel verschillende sectoren tegen. Je 
kunt aan de slag in een hotel, ziekenhuis of vakantiepark. Ook kun 
je werken voor een makelaar of een evenementenbureau. Of mis-
schien wil je wel je eigen onderneming starten. Hoe dan ook word 
je opgeleid voor een beroep met uiteenlopende werkzaamheden.

Heeft de opleiding stageperiodes? 
Ja, er zijn twee stageperiodes tijdens de opleiding. De stage in 
leerjaar 3 is een combinatie van meewerken in je stagebedrijf en het 
uitvoeren van een project. In leerjaar 4 loop je wederom stage en 
focus je op het uitvoeren van je afstudeerproject in opdracht van je 
stagebedrijf. Interesse in stage lopen in het buitenland? Dat kan!



Kom de opleiding Facility Management zelf ervaren
Ontdek of Facility Management bij jou past tijdens een Open Dag. Of loop een dagje 
mee tijdens een proefstudeerdag en ervaar hoe een lesdag eruit kan zien. Kijk voor 
meer informatie op www.zuyd.nl/fm 

Toelatingseisen
Met de volgende diploma’s word je toegelaten tot de opleiding Facility Management:
•  Havo / vwo-diploma ongeacht je vakkenpakket. Ben je vwo’er? Dan kun je de 

 bacheloropleiding in drie jaar in plaats van vier jaar afronden.
• Mbo-diploma niveau 4

Heb je niet de vereiste diploma’s en ben je ouder dan 21 jaar? Via een 21+ toelatingson-
derzoek kun je mogelijk toch beginnen met de opleiding. Kijk op de website voor meer 
informatie.

Verschillende trajecten
• Bachelor: 4-jarige hbo-opleiding (niveau 6).
•  Vwo-traject: verkort traject (3 jaar) van de bacheloropleiding
• Associate degree: 2-jarige opleiding (niveau 5).

Aanmelden
Aanmelden is mogelijk vanaf 1 oktober voorafgaand aan de start van je studie. Je meldt 
je aan via: www.studielink.nl 

Locatie
De opleiding Facility Management Zuyd Hogeschool is gevestigd in Heerlen:
Nieuw Eyckholt 300 
6419 DJ Heerlen

Contact
Natuurlijk helpen we je graag als je vragen hebt. Je kunt ons het beste bereiken via:

 06 14 16 89 41

 facilitymanagement@zuyd.nl 

 www.zuyd.nl/fm 

 zuydfm

 Facility Management Zuyd Hogeschool

 facility management zuyd
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