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POST-HBO
De Post-HBO opleiding Facility Management wordt aangeboden door Ifmec Academy, onderdeel

van het International Facility Management Expert Centre: Ifmec. Meer dan zevenhonderd Facility

Managers uit profit- en non-profit organisaties ontvingen het Post-HBO diploma en werden

ingeschreven in het register van het Centrum voor Post-Initieel Onderwijs Nederland.

De opleiding is een gerenommeerde register (CPION) opleiding waarin de nieuwste

ontwikkelingen op facility management gebied worden onderzocht vanuit een brede

bedrijfskundige benadering. Daarnaast is de Post-HBO opleiding Facility Management uniek in het

begeleiden van de deelnemer naar een gefundeerde toekomstvisie op de facilitaire

dienstverlening in de eigen organisatie.

Vertalen van de instellings- of

ondernemingsstrategie naar een

strategisch beleid op FM gebied;

Analyseren en (her)ontwerpen van

werkprocessen;

Initiëren en aansturen van

veranderprocessen;

Hanteren van een effectieve

persoonlijke managementstijl.

Opleidingsdoelen
Deelnemers verwerven kennis en

vaardigheden op de volgende gebieden:

De Post HBO-FM: al bijna 35 jaar een begrip
Al vanaf 1989 biedt Ifmec de deeltijd

opleiding Post-HBO Facility Management

aan, voor FM professionals. In 1994 

 breidt Ifmec haar opleidingsinstituut uit

met een facilitair adviesbureau. 

Werkvormen
Gedurende de opleiding bieden de inleiders

presentaties, casuïstiek en oefeningen aan. De

ingebrachte theorie wordt door deelnemers in

kleine groepjes middels concrete opdrachten in

de eigen praktijksituatie onderzocht en/of

toegepast en in de opleiding verder uitgewerkt.

Tijdens de bijeenkomsten is veel aandacht

voor veranderingen die in de eigen organisatie

plaatsvinden en de bijdrage die de deelnemer

daaraan kan leveren. De opleiding is uniek in

het begeleiden van de deelnemer naar een

gefundeerde beleidsvisie of adviesrapport op

de facilitaire dienstverlening in de eigen

organisatie. Tevens wordt er veel tijd besteed

aan de persoonlijke ontwikkeling van de

deelnemer.

Deelnemers brengen hun huidige vraagstukken

in welke vanuit een bedrijfskundig perspectief

worden behandeld. De vraagstukken hebben

stevige consequenties voor het management

van facilitaire diensten. Op het niveau van de

organisatie als geheel wordt van de Facility

Manager gevraagd een bijdrage te leveren aan

het ontwikkelen van het bedrijfs- of

instellingsbeleid. In de Post-HBO opleiding

Facility Management wordt dan ook veel

aandacht besteed aan de relatie tussen het

facilitaire en primaire proces vanuit strategisch

perspectief.



Toelatingseisen
Deelname staat open voor HBO’ers,

die minstens twee jaar relevante

werkervaring hebben opgedaan. In

overleg is ontzegging van de

opleidingseis mogelijk, als voldoende

relevante werkervaring en/of

aanvullende studies kunnen worden

aangetoond.

Kosten (2023)
De opleidingskosten, vrijgesteld van BTW, zijn

€6.100,-. Dit is inclusief studiemateriaal en

verblijfskosten (ad €1.150,-). 

Meestal wordt de opleiding betaald

door de werkgever, omdat er veel

bruikbare kennis en veranderkracht

voor de organisatie binnen komt.

Referenties



Diploma
Gedurende de opleiding werkt men aan een beleidsplan of onderzoeksrapport voor de eigen

organisatie. Dit beleidsplan of onderzoeksrapport dient als toets voor het behalen van het

Post-HBO diploma en wordt beoordeeld door een externe examencommissie, samengesteld

uit vertegenwoordigers van het werkveld.

De opleiding is opgenomen in het Post-HBO register van de Stichting Post Hoger

Beroepsonderwijs en bij DUO. Iedere deelnemer ontvangt een getuigschrift vanuit de Ifmec

Academy als bewijs dat alle onderdelen van de opleiding zijn doorlopen. Als de

examencommissie het eindrapport ook als voldoende heeft beoordeeld, ontvangt men een

diploma dat wordt opgenomen in het Abituriënten-Register.

Netwerkfunctie
Iedere opleidingsgroep van 7 tot 14 deelnemers

is gevarieerd van samenstelling. Ze bestaat uit

ervaren professionals in combinatie met een

beperkt aantal gedreven Young Professionals.

Ifmec streeft naar deelnemers uit verschillende

sectoren van de Nederlandse samenleving. Deze

samenstelling zorgt ervoor dat ieders individuele

netwerk verbreed en verdiept wordt. 

Over de jaren heen komen oud-deelnemers bij

elkaar, bijvoorbeeld de jaarlijkse Research &

Reunion bijeenkomst waar afgestudeerden de

resultaten van de opleiding presenteren. Op

deze wijze worden vernieuwingen en

veranderingen, strategieën en praktische

vraagstukken, blijvend onderling uitgewisseld.

Ifmec faciliteert deze en andere

netwerkbijeenkomsten via haar evenementen

vanuit de jaarlijkse onderzoeksagenda.

Ifmec Academy centraal gelegen
De opleidingsbijeenkomsten worden in

Doorn gehouden op de Ifmec Academy,

op het centraal gelegen SDG Campus

Landgoed Zonheuvel, Amersfoortseweg

98 te Doorn. 



Opleidingsduur
Gemiddeld elke zes weken komen deelnemers

bij elkaar in vier eendaagse en vier tweedaagse  

bijeenkomsten (inclusief overnachting). Hierdoor

is de opleiding goed te combineren met werk en

gezin. In de periode tussen de bijeenkomsten

worden opdrachten en leerprojecten uitgevoerd.

Bij voldoende inschrijvingen start een opleiding

in september (13 maanden) en in januari (10

maanden). De diploma uitreiking in Doorn vindt

in december plaats.

Modulaire opbouw
Deze bedrijfskundige opleiding is modulair opgebouwd met aandacht voor diverse onderdelen

van Facility Management. De opleiding wordt verzorgd door verschillende hoogleraren en

lectoren die al jaren verbonden zijn aan Ifmec en andere universiteiten. Door de brede insteek

van de opleiding zijn er voldoende mogelijkheden om een actueel afstudeeronderwerp te

kiezen, welke relevant is voor de eigen organisatie in de vorm van een beleidsplan of

onderzoeksrapport. 




