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WERKEN IN_TRAVEL_EVENTS_AIRPORT_HOSPITALI TY

Iets voor jou?
Of je nu werkt op de luchthaven, 

bij een hotel, een recreatiebedrijf of 

een reisbureau, bij jou is de klant 

altijd koning! Je bent representatief, 

kunt goed met mensen omgaan en 

vindt het leuk om hen goed te hel-

pen en te informeren. Je geniet van 

onverwachte situaties en bent goed 

in het bedenken van oplossingen. 

Natuurlijk spreek je goed 

Nederlands en Engels. Maar je kunt 

je ook in andere moderne vreemde 

talen goed verstaanbaar maken. Je 

besteedt aandacht aan je uiterlijk. 

Je bent creatief, proactief en flexibel, 

en je hebt een servicegerichte en 

commerciële instelling. In deze 

branche werk je meestal in een 

team, je kunt dus goed samenwer-

ken. Misschien wil je in de toe-

komst leidinggeven aan medewer-

kers en verantwoordelijkheid dragen 

voor de omzet. Er zijn voldoende 

carrièremogelijkheden!
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WERKEN IN_TRAVEL_EVENTS_AIRPORT_HOSPITALI TY

Werken in de  
toeristische sector 
Als medewerker travel; events; airport & 

 hospitality werk je bij bedrijven die gericht 

zijn op toerisme, recreatie en vrije tijd. 

 Veelzijdig, dynamisch en servicegericht werk 

dat 365 dagen per jaar doorgaat.

Reizigers op weg helpen op 

de luchthaven, gasten ont-

vangen in een hotel of recre-

atiebedrijf of vrijetijdsevene-

menten organiseren. Overal 

waar mensen actief hun 

vrije tijd doorbrengen zijn 

medewerkers travel, events, 

leisure en hospitality aan 

het werk, het hele jaar door. 

Jij bent hét visitekaartje. 

Jij hebt direct contact met 

de klant en zorgt dat jouw 

gasten een goede en veilige 

vlucht, een prettig verblijf of 

een onvergetelijk evenement 

ervaren.  

Meestal werk je in de ‘fron-

toffice’, dat betekent dat je 

bezoekers ontvangt: op de 

luchthaven, bij een evene-

ment of achter de balie van 

een hotel. Informatie geven, 

vrijetijdsartikelen, excursies 

of reizen verkopen, klach-

ten afhandelen, het hoort 

er  allemaal bij. Kies je voor 

‘events’, dan bedenk je ook 

zelf activiteiten voor een 

vrijetijdsorganisatie. Jouw 

enthousiasme breng je met 

uitstekende service over op 

de gast voor een onvergete-

lijke belevenis. Doorgroeien 

naar een leidinggevende 

functie is heel goed moge-

lijk. Kortom, travel, events, 

leisure & hospitality is een 

boeiende branche met heel 

veel mogelijkheden.
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Basisjaar

	 	 BOL, niveau 3 en 4

  1 jaar (daarna 2 jaar profiel)

   Zaandam en Purmerend

» Ik wil iets toeristisch doen, maar wat?  
Je wilt iets met toerisme maar je vindt het 

lastig om nu al een beroepskeuze te maken. 

Bij ons start je alle toeristische opleidingen 

met een gemeenschappelijk basisjaar.  

Je definitieve keuze maak je pas aan het einde 

van dat jaar. Je maakt kennis met onze

vier toeristische beroepsrichtingen (travel, 

events, airport, hospitality). Door het volgen 

van snuffelstages zie je hoe het in de praktijk 

toegaat en of het echt iets voor jou is. 

» Volop leren in de praktijk!
- we hebben een uitgebreid stagenetwerk in  

  alle uitstroomprofielen;

- snuffelstages voor eerstejaars, maak eerst  

  kennis met jouw keuze;

- leren op Schiphol? Diverse stageplekken   

  mogelijk bij Swissport en Menzies;

- bij gebleken geschiktheid kun je ook op   

  internationale stage;

- je kunt in ons hostessteam extra 

  leren en een centje bijverdienen.
Ieder  

jaar een  
studiereis naar 

binnen- of 
buitenland.

Een brede  
opleiding  

met 4 talen,  
marketing & 
economie.

_BASISJAAR_TRAVEL_LEISURE_EVENTS_AIRPORT
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Elk jaar  

excursies…  
en die organiseer  

je bij ons  
zelf!

Een  
driejarige  

opleiding op 
niveau 3  

en 4.

Niet alleen  
in de school-
banken, maar 

veel doen in de 
praktijk.

Extra optie:  
met één extra 

schooljaar (3+1): 
 twee diploma’s 

op zak!

Goede door-
stroommogelijk-
heden naar het 

hbo.

_BASISJAAR_TRAVEL_LEISURE_EVENTS_AIRPORT

Toelating basisjaar:
- vmbo-diploma kl, gl of tl;

- overgangsbewijs van 3 naar 4 havo;

- mbo-diploma niveau 2 of 3.

Aan het einde van het basisjaar
kies je voor een uitstroomrichting
en niveau
- travel & hospitality (3 + 4);

- events, leisure & hospitality (3+ 4);

- airport & hospitality

- luchtvaartdienstverlening (4).
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_kijk voor meer informatie over onze opleidingen op www.regiocollege.nl

OPLEIDINGEN_TRAVEL & HOSPITALITY 

Leidinggevende 
travel & hospitality
 

	 	 BOL, niveau 4

  2 jaar (ná het basisjaar) 

  (met mbo-diploma toerisme niveau 3: 1 jaar)

   Zaandam en Purmerend

» Als leidinggevende travel & hospitality:
- doe je hetzelfde werk als de zelfstandig 

medewerker; 

- geef je leiding aan een team en plan en 

verdeel je de werkzaamheden; 

- heb je oog voor trends en ontwikkelingen op 

de markt en vertaal je die naar nieuwe 

 producten, arrangementen en activiteiten;

- doe je voorstellen voor verbetering van de 

dienstverlening;

- ben je ondernemend en commercieel 

ingesteld.

» Waar werk je?
Je kunt aan de slag bij de receptie van een 

(inter nationaal) hotel of recreatiebedrijf, in de 

reisbranche, zoals bij (online) reisbureaus of 

touroperators, of bij VVV’s.

» Mogelijke vervolgopleidingen
Hbo, zoals HTRO, vrijetijds-/hotelma-

nagement, Facility/Leisure/Tourism/Event 

Management, Hogere hotelschool, NHTV

» Toelating
- vmbo-diploma kl, gl of tl;

- overgangsbewijs van 3 naar 4 havo;

- mbo-diploma niveau 2 of 3, bij voorkeur van 

een vergelijkbare vooropleiding.

Zelfstandig medewerker 
travel & hospitality
 

	 	 BOL, niveau 3

  2 jaar (ná het basisjaar)

   Zaandam en Purmerend

» Als zelfstandig medewerker travel &  
hospitality:

- sta je klanten te woord aan de balie of 

receptie, via de telefoon en via 

internet/e-mail; 

- vraag je naar de wensen van de klant en doe 

je een passend aanbod;

- geef je informatie over toeristische 

bestemmingen, attracties of recreatieve  

activiteiten, en check je gasten in- en uit;

- verkoop je producten en diensten, van 

folders en vrijetijdsartikelen tot reizen en 

accommodaties;

- maak je reclame voor de producten en 

diensten van jouw bedrijf, zowel offline als 

online;

- maak je makkelijk contact: door jouw 

servicegerichte manier van doen komen 

klanten terug.

» Waar werk je?
Je kunt aan de slag bij de receptie van een 

(inter nationaal) hotel of recreatiebedrijf, in de 

reisbranche, zoals bij (online) reisbureaus of 

touroperators, of bij VVV’s.

» Mogelijke vervolgopleiding
Leidinggevende travel & hospitality niveau 4

» Toelating
- vmbo-diploma kl, gl of tl;

- overgangsbewijs van 3 naar 4 havo;

- mbo-diploma niveau 2 of 3, bij voorkeur van 

een vergelijkbare vooropleiding.
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In de reisbranche kun je 
verschillende kanten op: 
je kunt uitvoerend werk 
doen maar ook leiding-
geven behoort tot de 

 mogelijkheden.
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Leidinggevende 
events, leisure & hospitality

	 	 BOL, niveau 4

  2 jaar (ná het basisjaar) 

  (met mbo-diploma toerisme niveau 3: 1 jaar)

   Zaandam en Purmerend

» Als leidinggevende events, leisure &  
hospitality:

- doe je hetzelfde werk als de zelfstandig 

medewerker;

- als leidinggevende heb je daarnaast een 

coördinerende en leidinggevende rol. Je geeft 

leiding aan een team en plant/verdeelt de 

werkzaamheden;

- je bent organisatorisch sterk. Ook heb je oog 

voor trends en ontwikkelingen in het 

 toerisme en vertaalt die naar nieuwe 

 activiteiten, arrangementen of evenementen.

- je maakt begrotingen en bewaakt het 

budget. Kortom jij hebt het overzicht, 

 evalueert, bedenkt, plant vooruit en stuurt 

het team aan zodat het bedrijf loopt en 

de gast optimaal centraal kan staan en 

genieten!

» Waar werk je?
Je kunt aan de slag bij recreatiebedrijven, 

campings, bungalowparken, hotels, in- en out-

doorcentra, sport bedrijven en attractieparken. 

Volop keus dus in de vrijetijdssector!

» Mogelijke vervolgopleiding
Hbo (bijv. Vrijetijdsmanagement)

» Toelating
- vmbo-diploma kl, gl of tl;

- overgangsbewijs van 3 naar 4 havo;

- mbo-diploma niveau 2 of 3, bij voorkeur van 

een vergelijkbare vooropleiding.

Zelfstandig medewerker 
events, leisure & hospitality

	 	 BOL, niveau 3

  2 jaar (ná het basisjaar)

   Zaandam en Purmerend

» Als zelfstandig medewerker events, leisure 
& hospitality:

- werk je in de vrijetijdsector in Nederland of 

het buitenland! 

- je bedenkt of organiseert activiteiten en 

evenementen. Ook ontvang je gasten, staat 

ze te woord en geeft hen advies – ook in een 

andere taal. Je krijgt te maken met gasten 

uit de hele wereld;

- je checkt ze in of uit en verkoopt ook 

producten of diensten; 

- de gasten hun wensen en behoeften staan 

altijd centraal;

- je kunt goed met mensen omgaan en bent 

een echte teamspeler. Je bent klantgericht, 

representatief en dienstverlenend. Je bent 

sportief, creatief en communicatief vaardig. 

Ook ben je pro-actief, accuraat en flexibel en 

denk je oplossingsgericht

» Waar werk je?
Je kunt aan de slag bij recreatiebedrijven, 

campings, bungalowparken, hotels, in- en out-

doorcentra, sport bedrijven en attractieparken.

Volop keus dus in de vrijetijdssector!

» Mogelijke vervolgopleiding
Leidinggevende leisure & hospitality niveau 4

» Toelating
- vmbo-diploma kl, gl of tl;

- overgangsbewijs van 3 naar 4 havo;

- mbo-diploma niveau 2 of 3, bij voorkeur van 

een vergelijkbare vooropleiding.

_kijk voor meer informatie over onze opleidingen op www.regiocollege.nl

OPLEIDINGEN_TRAVEL & HOSPITALITY 



_kijk voor meer informatie over onze opleidingen op www.regiocollege.nl

42

OPLEIDINGEN_LUCHTVAARTDIENSTVERLENING 

» Toelating
- vmbo-diploma gl of tl;

- overgangsbewijs van 3 naar 4 havo;

- mbo-diploma niveau 2 of 3, bij voorkeur van 

een vergelijkbare vooropleiding.

» Aanvullende eisen
- lengte m/v tussen 1.60 m en 1.90 m;

- oogsterkte tussen -5 en +5;

- geen last van reis-/luchtziekten of allergieën;

- geen last van keel/neus/oren;

- in bezit van zwemdiploma.

Na aanmelding volgt nog een 

selectieprocedure. 

Luchtvaartdienstverlener 

	 	 BOL, niveau 4

  2 jaar (ná het basisjaar)

  (met diploma toerisme niveau 3 of 4: 1 jaar)

   Zaandam 

» Als luchtvaartdienstverlener:
- werk je achter een balie op een luchthaven of 

aan boord van een vliegtuig;

- begeleid je passagiers bij het inchecken, 

neem je bagage aan en label je deze;

- verricht je controles aan de gate;

- begeleid je passagiers die extra ondersteuning 

nodig hebben;

- blijf je altijd vriendelijk, ook onder tijdsdruk 

of bij andere stressfactoren;

- formuleer en communiceer je duidelijk naar 

de reizigers, je collega’s en je leidinggevende;

- communiceer je makkelijk met hele diverse 

mensen, ook als ze uit het buitenland komen 

en heel andere gewoontes en gebruiken 

hebben;

- ben je gevoelig voor de behoeftes van de 

passagiers:

je voelt haarfijn aan wat iemand wil;

- ben je flexibel en speel je in op de wensen 

van de passagiers of kun je duidelijk een 

grens trekken wanneer de passagier iets doet 

dat niet veilig of correct is;

- zie je er altijd netjes en verzorgd uit.

» Waar werk je?
Je kunt aan de slag bij een luchtvaart-

maatschappij, een afhandelingsmaatschappij 

of de luchthaven. Jouw toekomstige werkgever 

kan ook één van de onder steunende bedrijven 

voor de luchtvaartsector zijn.

» Mogelijke vervolgopleiding
Hbo, bijvoorbeeld HTRO (Hoger Toeristisch 

Recreatief Onderwijs), Vrijetijds-/

Hotelmanagement, Facility/Leisure/Tourism/

Event Management of Hogere hotelschool
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Airport & Hospitality 
niveau 4
Wil jij werken op de luchthaven in de 

breedste zin van het woord? Dan is onze 

nieuwe opleiding Airport & Hospitality 

misschien wat voor jou. Naast baliewerk 

voor of achter de douane, word je ook 

opgeleid voor hospitality banen op de 

luchthaven. Denk aan grondstewardess, 

lost & found, ticket- en servicebalie, 

hostess bij de check in of gastheer of 

-vrouw in de vele lounges. 

LET OP: Deze opleiding is volop in 

 ontwikkeling, kijk op www.regiocollege.nl 

voor de laatste informatie.

nieuw
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Keuzedelen
Elke opleiding bestaat uit een basisdeel, een 

profieldeel en een aantal keuzedelen. Met een 

keuzedeel kun je je extra voorbereiden op een 

specifiek beroep of op een vervolgopleiding. De 

keuzedelen waar je uit kunt kiezen vind je op 

onze website bij de opleiding.

Hulp nodig bij het kiezen? 
Servicecentrum: wil je informatie over een 

opleiding, hulp bij het kiezen of advies over het 

plannen van je (studie)loopbaan?

Kom dan gerust langs.

Informatiebalie Servicecentrum
Cypressehout 99, Zaandam

T (075) 681 90 01 

E servicecentrum@regiocollege.nl

Kijk voor de openingstijden op 

www.regiocollege.nl.

Checklist ‘Help mij kiezen’
Zoek je handige tips wat je allemaal kunt doen 

om een goede keuze te maken?  

Check dan onze handige ‘checklist help mij 

 kiezen op pagina hiernaast. »

Waarom kies je voor het Regio College?
» We zijn een kleinschalige school met veel

persoonlijke (zorg)aandacht.

» We zijn gemakkelijk bereikbaar, slechts 

8 minuten lopen vanaf station Zaandam.

» We zijn gericht op de praktijk: bij ons leer je 

hoe jouw toekomstige baan er in de  praktijk 

uitziet en ontwikkel je de kennis en vaardig-

heden die je straks in je werk nodig hebt. 

Daarom zijn stages en leerwerkplekken een 

belangrijk onderdeel van je opleiding. We 

werken daarbij intensief samen met het 

bedrijfsleven in de regio.

» Je krijgt goede begeleiding: als student heb je 

een eigen loopbaancoach. Deze coach helpt 

je gedurende je studie om zo goed mogelijke 

resultaten te behalen. Voor speciale begelei-

ding, bijvoorbeeld wanneer er omstandig-

heden zijn waardoor je niet goed kunt leren, 

kun je terecht bij het Servicecentrum.

» Versneld een opleiding volgen: ben jij een 

topper en wil je sneller je diploma halen? Bij 

veel opleidingen bestaat die mogelijkheid. 

» Excellentieprogramma: voor iedere 

ambitieuze student bieden wij het extra 

programma ‘Excellent Ondernemen’ aan. In 

het programma worden vijftien studenten 

opgeleid tot (startende) ondernemer. Ook 

als je geen ondernemer wilt worden, helpt 

deze opleiding bij het ontwikkelen van 

ondernemerskwaliteiten.

BOL of BBL? 
Kies je voor BOL (beroepsopleidende leerweg) 

dan ga je door de weeks naar school. Daarnaast 

loop je stage (ook wel bpv, beroepspraktijk-

vorming genoemd) bij een erkend leerbedrijf. Een 

overzicht van erkende leerbedrijven vind je op 

www.stagemarkt.nl. 

Kies je voor BBL (beroepsbegeleidende leerweg) 

dan werk je bij een erkend leerbedrijf en ga je 

meestal één dag per week naar school. 

_STUDEREN BIJ HET REGIO COLLEGE

TUSSENTIJDSE WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. KIJK OP ONZE WEBSITE VOOR DE MEEST ACTUELE INFORMATIE.


