
Verkort vwo-traject 

Facility Management

Ben je vwo’er? Dan kun je versneld je bachelor-
diploma Facility Management behalen. Je 
studeert drie jaar in plaats van vier jaar en 
krijgt daarbij extra ondersteuning. 

Hoe werkt het?
Je start in leerjaar 2 van de reguliere opleiding. 
Tegelijkertijd volg je een speciaal vwo-programma 
waarbij je een aantal vakken uit leerjaar 1 volgt. 
Hierdoor leer je alle vaardigheden uit leerjaar 1 die 
jij nodig hebt voor je verdere studieprogramma. 
Vanaf leerjaar 3 volg je het normale studietraject 
en heb je geen extra lessen meer. 



We helpen je graag!
Heb je vragen over het vwo-traject? 
Neem contact met ons op!

Vwo-coördinator: 
Ivana van der Salm-Dohmen
ivana.vandersalm@zuyd.nl 
06 38 07 32 62

 facilitymanagement@zuyd.nl

 06 14 16 89 41 

Vwo-groep
Natuurlijk heb je bij de start van je studie een 
introductie met alle vwo’ers, zodat jullie 
elkaar op een leuke manier leren kennen. 
Immers: het is voor jullie allemaal nieuw om 
aan het hbo te studeren. Het speciale vwo-
programma volg je met deze groep (ca. 12-15 
studenten). Ook krijg je extra begeleiding van 
de vwo-coördinator die je begeleidt en helpt 
om je studie tot een succes te maken. 
Daarnaast heb je elk blok een andere klas 
waarmee je de blokken uit het reguliere 
traject volgt. Je werkt zo elk blok met nieuwe 
mensen samen. 

Toelatingseisen
Als je het vwo-diploma hebt behaald kun je 
inschrijven voor de opleiding Facility 
Management, ongeacht het profiel dat je 
hebt gevolgd. 

Ik ervaar het vwo-traject van de opleiding Facility 
Management als uitdagend, intensief en veelzijdig. 
Het eerste jaar van het traject is spannend maar 
het is zeker goed te doen. De kennis en 
vaardigheden die je tijdens je vwo hebt opgebouwd 
zorgen ervoor dat je het vwo-traject met veel 
plezier kunt volgen. Daarnaast word je intensief 
begeleid en heb je genoeg mogelijkheden om aan 
de bel te trekken als je er even niet uitkomt. 

- Quinten Rivera, student Facility Management
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