
Wat zijn volgens onze studenten de 
grootste troeven van de opleiding  

Facility management?  
Ontdek hier de resultaten in cijfers. 

Door de vele contacten met het 
werkveld en je persoonlijke reflec-
tie daarop vind jij je eigen weg in de 
facilitaire wereld.

Voor een optimaal resultaat tijdens 
de projecten verdelen we de taken 
op basis van de Belbinrollen. Dat 
betekent dat we voluit voor een 
taakverdeling gaan die gebaseerd 
is op de individuele sterktes van 
elke student. Op die manier stellen 
we verschillende complementaire 
groepen samen waarin de talenten 
van de studenten evenwichtig 
verdeeld zijn.

In het derde jaar proberen we de 
perfecte specialisatiestage voor 

jou te vinden. We stellen je o.a. de 
volgende vragen: Wat doe je graag? 
Waarin liggen je sterktes? Naar welk 
soort organisatie gaat je voorkeur? 
Kies je voor een zelfstandige stage 
of heb je liever nog wat persoon-
lijke begeleiding? Bij de e£ectieve 
bepaling van je stageplaats houden 
we zoveel mogelijk rekening met je 
voorkeuren.

Ten slotte organiseren we een 
workshop sollicitatietraining die 
ervoor zorgt dat je vanuit je eigen 
sterktes op zoek kunt gaan naar 
een job die bij jouw  
ambities en persoon- 
lijkheid past.

Een trajectbegeleider informeert, 
ondersteunt en adviseert je i.v.m. de 
samenstelling van jouw studieprogram-
ma. Daarbij proberen we altijd rekening 
te houden met mogelijke nevenactivi-
teiten. Zo wordt je tijd e£iciënt ingevuld 
en vergroot je je slaagkans.

Wil jij je extra voorbereiden op de start
van je opleiding? Schrijf je in voor een
van onze zomercursussen om bepaalde
leerstof op te frissen of specifieke vaar-
digheden bij te schaven. Je vindt hier
meer info over op de website.

Loopt studeren voor jou niet van een 
leien dakje? Dan kun je gebruik maken 
van onze studiefaciliteiten. Studenten 
met dyslexie krijgen bijvoorbeeld extra 
examentijd, je kunt kiezen voor een 
mondeling i.p.v. een schri§elijk examen, 
of als je schrijfmoeilijkheden hebt, mag 
je de examens op een pc afleggen. Maak 
snel een afspraak met de studiebegelei-
der om te kijken welke extra mogelijk-
heden we jou kunnen bieden om het 
studeren wat gemakkelijker te maken.
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IN THE PICTURE
168
STUDENTEN
55% JONGENS 
45% MEISJES

€ 245 +
€ 11,70
PER STUDIEPUNT 
HET JAARLIJKS IN-
SCHRIJVINGSGELD 
VOOR EEN FLEXIBEL 
TRAJECT

10%
GING NAAR HET  
BUITENLAND TIJDENS 
DE OPLEIDING

65%
VAN DE STARTERS 
STROOMT DOOR  
NAAR HET 2DE JAAR

92%
IS 3 MAAND NA 
AFSTUDEREN  
AAN HET WERK

3 JAAR
EN 5 MAANDEN
GEMIDDELDE  
STUDIEDUUR

€ 947
HET JAARLIJKS 
INSCHRIJVINGSGELD

TECHNOLOGIECAMPUS  
GENT

TOP 5
STERKSTE TROEVEN

Goede 
jobvoorbereiding

Samenwerking 
met het werkveld

Bereikbaarheid
docenten

Studiemateriaal

Stagebegeleiding

8,2/10

9,3/10

8,8/10

9,4/10

9,4/10

GA 100% VOOR JE TALENT!

DIT IS HET BEDRAG DAT EEN 
NIET-BEURSSTUDENT BETAALT 
VOOR EEN MODELTRAJECT VAN 
60 STUDIEPUNTEN

TECHNOLOGIE-
CAMPUS

GENT

Tijdens een speeddate wisselen 
studenten #facilitymanagement 
stage-ervaringen uit. #odisee 
#technologiecampusgent

Tijdens een speeddate wisselen 
studenten 

Deze toppers van
#facilitymanagement stellen hun
bachelorproef voor aan de jury.
Veel succes!

Deze toppers van
#facilitymanagement 
bachelorproef voor aan de jury.

Dikke proficiat aan de nieuwe 
lichting FM’ers! Veel succes 
in jullie verdere carrière! 
#facilitymanagement #odisee 
#technologiecampus #afgestudeerd 
#proclamatie

Dikke proficiat aan de nieuwe 
lichting FM’ers! Veel succes 
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