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HBO bedrijfskunde
leergang Facility
Management
De FM Academy biedt u een functiegerichte opleiding met
specifieke aandacht voor Facility Management. In deze leergang
doen de deelnemers zelf kennis op om Facility Management
succesvol toe te passen binnen de eigen organisatie of die
van opdrachtgevers door ontwikkeling van competenties,
vaardigheden en het opdoen van kennis.
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deelnemers
organisaties

Gonjo Beuken
Projectmanager

”Blijven leren is
cruciaal in ons
vakgebied. Met
de FM Academy
zet je een grote
stap naar een
succesvolle
toekomst.”
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Functie- en
loopbaan gerichte
opleiding op
HBO niveau
Doelgroep
De functie- en loopbaangerichte opleiding is een aanvulling
op de HBO opleiding Facility Management.
De kenmerken van de leergang Facility Management zijn:
—
—
—
—
—

Afwisseling van theorie en praktijk;
Integrale benadering vanuit de FM Academy;
Gastsprekers met ruime praktijkervaring;
Persoonlijke competentie- en 			
vaardigheidsontwikkeling;
36 bijeenkomsten in 2 jaar.

Deze opleiding is interessant voor bedrijven en
instellingen die ambities van medewerkers en
mogelijkheden tot verdere ontwikkeling van belang
vinden voor hun medewerkers en hun organisatie.
De leergang is bedoeld voor medewerkers binnen het
bedrijf met 2 à 3 jaar werkervaring die in het verleden
aangetoond hebben over meer dan de gemiddelde kennis
en interesse te beschikken in het facilitaire vakgebied.
Ze zijn werkzaam binnen projectmanagement en/of
facility management in een lijn- of staffunctie.

De FM Academy
versterkt de
competenties en
vaardigheden van
elke FM’er!
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Doelstelling
FM Academy
Doelstelling van de FM Academy is om medewerkers
in staat te stellen persoonlijke capaciteiten verder te
ontwikkelen en om kennis, die kan bijdragen aan een goede
uitoefening van hun werkzaamheden, zowel nu als in de
toekomst te verwerven en te verbreden. De opleiding moet
enerzijds passen in het bedrijfsbelang en de ontwikkeling
van uw organisatie en anderzijds moet deze een positieve
bijdrage leveren aan de kwalificatie van de individuele
functie en de employability van de werknemer.

Delen is groeien

Geïntegreerde benadering FM Academy

De FM Academy heeft een open structuur. De deelnemers
kunnen ervaringen delen met collega’s van buiten hun
eigen werkkring. Dat levert leerprikkels op voor nieuwe
uitdagingen. Sprekende voorbeel-den hiervan zijn
leiderschap en onder-nemerschap, onderwerpen die vanuit
de theorie maar moeilijk op te pikken zijn.

De praktijkgerichte opleiding van de FM Academy
benadert Facility Management geïntegreerd.
De functiegerichte leergang specifiek gericht op Facility
Management bestaat uit twee delen. Enerzijds de
competentie- en vaardigheidstrainingen onder begeleiding
van een coach, deze vinden circa 1 keer per maand
plaats. Anderzijds de inhoudelijke bijeenkomsten waarbij
verschillende experts uit het vakgebied verschillende
onderwerpen behandelen. Deze bijeenkomsten vinden
1 keer per maand plaats en worden circa 9 keer per jaar
georganiseerd.

In de FM Academy leren zij met, en van elkaar, dankzij
spannende methodieken in praktijksituaties. Door
onderlinge verschil-len in kwaliteiten en verantwoordelijkheden ontstaat er gezonde competitie en nieuwsgierigheid.
Delen is groeien!

“In het programma is een constante afwisseling
van theorie en praktijk. Wij werken volgens de
‘action learning’ en ’cross learning’ principes”.
De leerstof is direct gerelateerd aan de werksituatie van de
deelnemers. Hetgeen de deelnemers leren in de opleiding
kunnen ze direct toepassen in de praktijk (action learning).
Deelnemers delen elkaars ervaringen vanuit verschillende
Facility Management branches (cross learning).
V O O R M E E R I N F O R M AT I E N E E M C O N TAC T O P
MET FLEXIM NETHERLANDS.

