Facilitair leidinggevende (bol)
Leidinggeven zonder de gastvrijheid uit het oog te
verliezen
evenementen | gastvrijheid | leidinggeven | omgaan met mensen |
organiseren | plannen maken | problemen oplossen |
verantwoordelijkheid nemen
Gastvrij, praktisch en proactief. Jij geeft inhoud aan deze termen. Daarbij kun je
goed met mensen omgaan. Jij bent de verantwoordelijke voor praktische zaken
binnen een groot bedrijf of een instelling. Door alles goed voor te bereiden en te
organiseren zorg je ervoor dat andere mensen hun werk kunnen doen.
Afspraak is afspraak; dat geldt in jouw functie. Je moet er niet aan denken dat
een ruimte niet schoon of klaar is voor gebruik of dat de catering niet is geregeld.
Daarom maak je duidelijke planningen en roosters en zie je erop toe dat alles
goed verloopt. Je bent behulpzaam naar zowel klanten als collega's.
Naast het controleren van goederen en diensten, los je problemen op als een gast
en je collega er samen niet uitkomen.
Je bent verantwoordelijk voor alle voorzieningen binnen een gebouw en
organiseert evenementen. Daarnaast houd je je bezig met de financiële
onderdelen van het bedrijf.Deze opleiding is ook in een leer-werk (bbl-)traject te
volgen. Vraag ernaar bij de school.

Niveau 4
bol
3 jaar
Startmoment:augustus
40% stage
60% school
Crebo: 25175

Richting(en)
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Facilitair leidinggevende (bol)
Wat word je?
Je wordt facilitair leidinggevende. Je bent verantwoordelijk
voor praktische zaken binnen een groot bedrijf of een
instelling. Je kunt ook doorstromen naar een hbo-opleiding,
bijvoorbeeld naar de hogere hotelschool of een opleiding op
het gebied van economie, human resource management
(HRM), accountancy of vastgoed.

kennismakingsbijeenkomst waar je de school leert kennen en
we kijken of deze opleiding bij je past.
Heb je interesse in een leer-werktraject? Vraag ernaar bij de
school. Je krijgt eventueel hulp bij het vinden van een
geschikte leerwerkplek.
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Hoe ziet je opleiding eruit?
In het eerste jaar loop je 15 weken stage. In het tweede jaar
loop je 2 dagen per week stage en volg je 3 dagen per week
les op school. In het derde jaar loop je 20 weken stage.

Studiekosten
Het wettelijk vastgestelde lesgeld bedraagt 1.155 euro per
jaar. Aanvullende studiekosten schooljaar 2017-2018:
Opleidingskosten Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3 Kleding €
400,- € 0,- € 0,- Boeken € 380,- € 100,- € 40,- Licenties €
30,- € 30,- € 30,- Readers € 30,- € 30,- € 30,- Schoenen (2
paar) € 150,- € 0,- € 0,Totaal € 980,- € 160,- € 100,Bovenstaande bedragen zijn een indicatie van de kosten. Een
laptop en educatieve studiereis zijn niet in de kosten
opgenomen.

Studie in cijfers
Studie in cijfers geeft duidelijke informatie over deze
opleiding en de kansen op de arbeidsmarkt. Wil je meer
weten over deze cijfers? Bekijk dan deze uitleg (pdf).

Welke vooropleiding heb je nodig?
Om te worden toegelaten tot deze opleiding heb je minimaal
nodig:
• diploma vmbo kaderberoepsgerichte, theoretische of
gemengde leerweg of;
• overgangsbewijs van 3 naar 4 havo of vwo of;
• diploma mbo vakopleiding niveau 3.
Op deze pagina vind je de volledige wettelijke
vooropleidingseisen voor een niveau 4 opleiding. Je wordt
uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek of
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Leerbedrijven vragen steeds vaker om een Verklaring
Omtrent Gedrag (VOG). Om toegelaten te kunnen worden tot
de opleiding, is het daarom belangrijk dat je een VOG hebt.

