Studiereis naar London

De dynamische domeinen facility en vastgoed
groeien steeds meer naar elkaar toe. Als het gaat
om het creëren van een optimale werk-, zorg- of
verblijfsomgeving kunnen vastgoed en facilitair
niet zonder elkaar. Strategische vraagstukken
hebben een integrale benadering nodig om
bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Dit vraagt om
experts die interdisciplinair samenwerken en een
flinke dosis kennis hebben, zodat ze vraagstukken
in een breed perspectief kunnen plaatsen.
Wij zien gebouwen als strategisch bezit
en onderdeel van de waardeketen van het
geïntegreerde facility management. Met dit als
uitgangspunt biedt Saxion in samenwerking met
de University of Greenwich een uniek tweejarig
masterprogramma aan. De Engelstalige MSc
Master in Facility and Real Estate Management stelt
u in staat om complexe projecten te begeleiden op
academisch niveau. Het programma is afgestemd
met het werkveld en geactualiseerd op basis van
recente wetenschappelijke inzichten.

MSc in 2 jaar

Leerdoelen
• Strategisch en abstract leren denken

Geen pre-master nodig

• Academische vaardigheden ontwikkelen
• Toepassen theoretische modellen
en achtergronden
• Analyseren
• Vertalen van internationale trends in
innovatieve oplossingen

Master Facility and
Real Estate Management (MSc)

Deeltijd

saxion.nl

Het programma

Wat kunt u na
dit programma?

Het programma bestaat uit vijf modules en wordt
afgesloten met een Master Thesis.
•	Strategic Business Management
	
Tijdens dit moduul komen de belangrijkste
managementtheorieën en – strategieën aan bod.
We bespreken hun impact op de primaire en
ondersteunende processen binnen organisaties en
u leert hoe deze ondersteunende processen kunnen
bijdragen aan de doelen van een organisatie.
Toetsing:
	organisatie-analyse paper en een schriftelijk
examen
•	Strategic Building Management
	
We behandelen de hele levenscyclus van een
gebouw. Hierbij hanteren we vastgoedstrategieën
van de organisatie en evalueren en verbeteren de
gebouwprestaties vanuit het oogpunt van gebruikers.
Toetsing:
een strategisch plan en een verbeterplan
•	Strategic Asset Management
	
Bij dit moduul staat de vraag centraal
hoe
het portfolio verbeterd kan worden vanuit een
financieel perspectief. De analyse baseert u op de
kapitaalmarkt, het investeringsklimaat, financiële
rapportages en portfolio performance.
Toetsing:
paper en een investeringsrapport
•	Strategic Facilitymanagement
	
Deze module focust op het ontwikkelen van een
facility management strategie die aansluit op de
organisatiestrategie. We behandelen sourcing,
procurement strategies, service levels en supply
chain management.
Toetsing:
presentatie en een paper
•	Academic Skills
	
We richten ons op de ontwikkeling van uw
academische vaardigheden. Argumenteren, kritisch
reflecteren, beoordelen van bronnen en verdiepen
van kennis over methoden van onderzoek staan
centraal.
Toetsing:
porfolio en een scriptievoorstel
•	Master Thesis
	
U doet onderzoek naar complexe problemen
binnen het vakgebied.
Toetsing:
	
presentatie van scriptievoorstel en een masterscriptie

U heeft een breed begrip van strategische
vraagstukken binnen het domein facility en real estate
(FREM) en bent in staat trends en ontwikkelingen te
herkennen en te vertalen naar een FREM-strategie.
Uw ontwikkeling tijdens de studie stelt u beter in
staat om te argumenteren, kritisch te reflecteren en
te analyseren. Deze vaardigheden maken u een goede
gesprekspartner op strategische niveau en geven
handvatten om complexe projecten te begeleiden. Dit
heeft een toegevoegde waarde voor de organisatie
waarin u werkt. Bovendien bent u beter in staat om
verbanden te leggen, ook als informatie slechts
gedeeltelijk beschikbaar is.

Algemene informatie
Praktische informatie
•
•
•
•
•
•

Locatie: 		
Saxion Deventer
Duur opleiding:
24 maanden
Taal: 			Engels
Instroom: 		
maximaal 15 studenten
Studiepunten:		
60 EC/180 UK credits
RICS: 		
www.rics.org

Studiebelasting
• Collegedag: 		vrijdag 09.30–16.45 uur
(kan incidenteel afwijken)
• Zelfstudie-uren:
10-15 uur per week

Studiekosten
• Collegegeld:		
€13.500 (€6.750 per jaar)
• Literatuur:		
€825
• Eventueel bijkomende kosten:
- Academic English writing course €150
- Studiereis naar de University of Greenwich €150
		exclusief reis- en hotelkosten

Overzicht modules
Eerste jaar
Periode 1: september-december

Periode 2: januari-maart

Periode 3: april-juli

Academic skills (8 EC)
Strategic Business Management (8 EC)

Strategic Building Management (8 EC)

Strategic Asset Management (8 EC)

Tweede jaar
Periode 4: september-december
Academic Skills (8 EC, vervolg)
Strategic Facility Management (8 EC)

Periode 5 en 6: januari-juli
Master Thesis (20 EC)

Diploma
Het Saxion NVAO-geaccrediteerde programma is
gevalideerd door de University of Greenwich in Londen
(UK). Na het succesvol afronden van de studie ontvangt
u twee diploma’s:
•	Professionele masterdiploma (MFREM) in Facility and
Real Estate Management van Saxion
•	
Master of Science (MSc) diploma Facility and Real
Estate Management van de University of Greenwich.

Inschrijfvoorwaarden
U dient een hbo-diploma op het gebied van facility
managment, vastgoedmanagement of een aanverwante
studie te hebben om toegelaten te worden tot het
deeltijdprogramma master Facility and Real Estate
Management (MSc). Daarnaast heeft u minimaal één jaar
werkervaring op hbo+ niveau. Na inschrijving wordt u
uitgenodigd voor een intake.

Bent u klaar voor een volgende stap in uw carrière?
Master Office

Meer informatie

Vragen en toelating
Marja Krisman
E-mail: a.m.h.krisman@saxion.nl
Telefoon: 088-019 3723 / 06-455 94396

saxion.nl/mfrem
www.greenwich.ac.uk

Course coordinator
Saskia Koopman
E-mail: s.koopman@saxion.nl
Telefoon: 088-019 3429 / 06-200 76827

Bezoekadres Saxion
Handelskade 75
7417 DH Deventer
Disclaimer: Dit masterprogramma
wordt volledig Engelstalig aangeboden.

saxion.nl

