De Associate degree (Ad) Facility Management leidt
je op tot een professional die samen met anderen
zorgt voor een goed uitgeruste omgeving die
schoon en veilig is, goed bereikbaar en toegankelijk,
met een aangename temperatuur. Kortom: waarin
mensen zich prettig voelen. Een omgeving waarin
mensen kunnen werken, bijvoorbeeld een kantoor,
of weer gezond worden, denk aan een ziekenhuis of
recreëren zoals een vakantiepark.

Facility Management
Associate degree
Iets voor jou?
Ben je geïnteresseerd in een carrière in het facilitaire werkveld? Heb jij ambities die anders zijn dan wat met mbo
haalbaar is? Wil je graag werken in teamverband en ben je
praktisch ingesteld? Kies dan de tweejarige hbo-opleiding
Associate degree Facility Management: praktijkgericht,
kleinschalig, veel persoonlijke aandacht en met een erkend
diploma.
Wat kun je worden?
Met je Associate degree-diploma kun je bij diverse
organisaties aan de slag, bijvoorbeeld als assistent facility
manager. Maar ook als officemanager bij een vakantie- of
pretpark. Of als teamleider van een servicebalie.
Studieprogramma
Leerjaar 1
Tijdens de introductie ga je aan de slag om je een beter
beeld te vormen van facility management. Je krijgt inzicht
in hoe het studieprogramma hierop aansluit. Je maakt kennis met de manier van lesgeven en het werken in groepjes.
Na de introductie doorloop je vier blokken. In elk blok krijg
je een opdracht uit de praktijk. Deze opdracht wordt verstrekt door een opdrachtgever. Samen met je medestudenten ga je aan de slag om inzicht te krijgen in wat de opdracht eigenlijk inhoudt. Met je team bespreek je welke acties nodig zijn om de opdracht aan te pakken.

Waarom deze
Associate degree?
–
–
–
–
–
–

Ik vind vier jaar leren wel erg lang
Ik wil me onderscheiden van anderen
Ik wil mijn baankansen vergroten
Ik ben graag praktisch bezig
Ik werk graag in een team
Ik vind veel persoonlijke begeleiding fijn

Met elkaar spreek je af wie wat gaat doen. Professionals
uit het werkveld worden uitgenodigd om te vertellen hoe
zij een dergelijke klus aanpakken.
Je krijgt trainingen in bijvoorbeeld het interviewen van
iemand om informatie en wensen boven tafel te krijgen. In
hoor- en werkcolleges wordt de nodige theorie aangereikt
die je nodig hebt om de opdracht uit te voeren en je oefent
met de leerstof.
Leerjaar 2
In jaar 2 volg je twee blokken. Ook nu staat een opdracht
uit de praktijk centraal. Samen met jouw medestudenten
ga je aan de slag om deze tot een goed einde te brengen.
Na deze twee blokken volgt de afstudeerstage.

Studieprogramma
Jaar

blok 1

blok 2

blok 3

blok 4

1

Introductie

Plannen van
dienstverlening
in de catering

Organiseren van
processen rondom veiligheid en
in de beveiliging

Evalueren van
dienstverlening
in de
schoonmaak

Accomodatie
Management

Afstudeerstage

Adviseren over
ruimtegebruik
in gebouwen
2

Service
Management

Studiebegeleiding
Tijdens de introductie maak je al kennis met jouw studieloopbaanbegeleider, die je ondersteunt tijdens de studie.
Samen bewaken jullie je voortgang en de manier waarop
je studeert.
Jouw carrière
Als je deze opleiding afrondt met een diploma kun je van
jezelf zeggen dat je:
– een dienstverlener bent die snel inzetbaar is;
– een stevige bedrijfskundige basis hebt;
– de samenhang ziet tussen huisvesting, middelen en
diensten;
– gericht bent op organisaties (business-to-business)
én individuen (business-to-consumer).
Je doet dit voor situaties waarin mensen wonen, werken,
verblijven en recreëren.
Toelatingseisen
Je kunt starten met de opleiding met:
– een diploma mbo-4;
– een havo- of vwo-diploma.
Ben je ouder dan 21 jaar en voldoe je niet aan bovenstaande
eisen, dan kun je een 21+-toets aanvragen. Buitenlandse
studenten worden toegelaten wanneer ze een gelijkwaardig diploma bezitten en de Nederlandse taal voldoende
beheersen (B2 niveau). Als economie niet in je pakket zit,
kun je een instaptoets maken. Kijk op onze website voor
meer informatie over de toelatingseisen.

Associate Degree (Ad)
De Associate degree (Ad) is een landelijk erkende twee
jarige hbo-opleiding. Als je de opleiding hebt afgerond,
ontvang je het diploma Associate degree (Ad). Je hebt dan
een diploma op hbo 5 niveau, tussen mbo-4 en hbobachelorniveau in.
Na de studie
Is het studeren op hbo-niveau je goed bevallen, dan
kun je alsnog beslissen of je door wil studeren. Met je
Associate degree op zak kun je in twee jaar de bachelor
Facility Management halen.
Inschrijven via Studielink
De opleiding Facility Management Associate degree is
door de overheid erkend als hbo-opleiding. De Associate
degree start ieder jaar in september. Schrijf je in via
www.studielink.nl.
Meer weten?
Uitgebreide informatie over de inhoud van de opleiding,
de toelatingseisen en aanmelding vind je op de website:
www.zuyd.nl/facility-management-ad. Als je nog vragen hebt,
neem dan gerust contact met ons op.
Contact
Facility Management
Nieuw Eyckholt 300
6419 DJ Heerlen

06 14 16 89 41
facilitymanagement@zuyd.nl
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FacilityManagementZuyd

