2007 - 2008

OUTDOOR LIFE

MBO - BOL

Outdoor
Life
Sport, recreatie & toerisme
Werken en leren in de recreatieve sector: Een uitdagende en veelzijdige wereld!

15 ondernemende recreatiebedrijven zoeken 15 jonge dynamische
mensen die graag hun handen uit de mouwen steken.
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Varend Friesland (Terherne)
www.varendfriesland.nl

I

Jachthaven Zwartkruis
www.zwartkruis.nl

B

De Drijfveer Tusken de Marren
www.drijfveer.nl

J

Recreatiecentrum De Rakken
www.derakken.nl

C

Recreatiepark De Kuilart
www.kuilart.nl

(Koudum)

K

De Grupstal (Aldeboarn)
www.grupstal.nl

D

Recreatiepark Dúndelle
www.doolhofpark.nl

(Bakkeveen)

L

Camping Kuikhorne
www.kuikhorne.nl

E

Qualitygolf Resort (Appelscha)
www.hildenbergresort.nl

M Wadden Camping Lauwersoog
www.lauwersoog.nl

F

Zeilboerderij Rufus
www.rufus.nl

N

Recreatiecentrum Bergumermeer
www.bergumermeer.nl

G

Camping 't Strandheem
www.strandheem.nl

O

Landal Greenparks
www.landal.nl

H

Camping It Wiid
www.wiid.nl

(Broek)

(Opende)

(Akkrum)

(Earnewald)

Deelnemende bedrijven

(Noardburgum)

(Woudsend)

(Zwaagwesteinde)

(Lauwersoog)

(Sumar)

OUTDOOR LIFE

Wie zijn wij als ondernemer?
Recreëren wordt steeds belangrijker in Noord-Nederland.
Deze branche is dan ook sterk in opkomst. De markt staat te
springen om nieuwe jonge enthousiaste mensen die in deze
branche willen werken.
Gezamenlijk met 15 recreatieve ondernemers start AOC
Friesland in augustus 2007 met een geheel nieuwe opleiding.
De recreatieve ondernemers bieden jou een leerwerkplek,
zodat jij na je opleiding een goede kans maakt om aan de slag
te gaan binnen de recreatieve sector. Bij Landal Greenparks
bestaat de mogelijk om zowel in Nederland als in het buitenland aan de slag te gaan.

Wie ben jij?
• Je bent enthousiast
• Je kan goed met mensen omgaan
• Je houdt van afwisseling en uitdagingen
•	Je vindt werken in de vakanties en in de weekenden geen
enkel probleem
• Je gaat er helemaal voor

Wat hebben wij jou te bieden?
Werken & leren. Je werkt 3 dagen op het recreatiebedrijf
en gaat 2 dagen in de week naar school. Je volgt de opleiding MBO-sport, recreatie & toerisme bij AOC Friesland te
Leeuwarden. Het is een BOL opleiding op niveau 3 of 4. Het
levert je een landelijk erkend diploma op, waarmee je binnen
de recreatieve sector volop aan de slag kunt. Je krijgt voldoende afwisseling en wat je op school leert, pas je meteen
toe in de praktijk. Als vergoeding voor je inzet krijg je ongeveer
€ 200,- per maand.

Wat komt er in de opleiding
aan bod?
- Watersport
• Jachthaven
• Jachtschilder
• Jachtwerf
- Techniek
• Gas, water, elektra
• Sanitair
• Houtbewerking
• Metaal
• Schilderwerk
- Terrein en groenbeheer
• Golfbanen
• Aanleg en beheer grasvelden
• Aanleg en beheer groen
• Aanleg en beheer verhardingen
- Sport en spel
• Zwembaden
• Speelvoorzieningen
• Golf
• Watersporten
• Outdoor activiteiten
Centraal door de gehele opleiding staat communicatie en gastheerschap met aandacht voor Nederlands,
Duits en Engels.
Als extra bieden we je de mogelijkheid om de kwalificaties
Lifeguard, Greenkeeper en Sociale Hygiëne te behalen.

De voordelen nog even op
een rijtje:
•	3 dagen werken op een bedrijf en toch een BOL
opleiding volgen.
• goede afstemming tussen praktijk en theorie.
• grote variatie aan bedrijven.
• je hoeft niet op zoek naar een leerwerkplek.
• met je diploma volop kansen op werk.
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Toelatingseisen
Aan de hand van de onderstaande eisen kun je bepalen of
je toelaatbaar bent voor de opleiding MBO-sport, recreatie &
toerisme. Neem in geval van twijfel of vragen altijd contact op
met de contactpersoon van AOC Friesland.

Leeuwarden studiestad
Meer weten over Leeuwarden als studiestad?
Kijk dan op www.leeuwardenstudiestad.nl
Aanmelden
Je meldt je aan via ons aanmeldingsformulier. Dat kun je aanvragen via internet of via de administratie van deze opleiding.
Tel. 058 - 284 65 00

Niveau 3
• Diploma
• Diploma
• Diploma
• Diploma

VMBO-Kaderberoepsgerichte Leerweg
VMBO-Gemengde Leerweg
VMBO-Theoretische Leerweg
MBO sport, recreatie & toerisme, niveau 2

Contactpersonen MBO-sport, recreatie & toerisme
Dhr. J. Helmers / Dhr. G. Draaistra / Dhr. F. Berends
Tel. 058 - 284 65 00

Niveau 4
• Diploma
• Diploma
• Diploma
• Diploma

VMBO-Kaderberoepsgerichte Leerweg
VMBO-Gemengde Leerweg
VMBO-Theoretische Leerweg
MBO-sport, recreatie & toerisme, niveau 3

Bezoekadres
AOC Friesland
MBO-Leeuwarden
Jansoniusstraat 2a
8934 BM Leeuwarden

Intake
Na aanmelding, via het aanmeldingsformulier, word je uitgenodigd voor de intake. AOC Friesland doet deze intake samen
met de recreatiebedrijven.
Kosten
Waar moet je rekening mee houden:
• het door de overheid verplichte lesgeld;
• kosten van boeken, dictaten en studiekosten;
• reiskosten en kosten van levensonderhoud.
Tegemoetkoming in de studiekosten
Ben je jonger dan 18 jaar, dan kun je in aanmerking komen
voor een tegemoetkoming in de studiekosten. Studenten
van 18 tot 30 jaar komen in aanmerking voor studiefinanciering. Info: regionaal steunpunt studiefinanciering Leeuwarden,
tel. (050) 599 77 55.

Postadres
AOC Friesland
MBO-Leeuwarden
Postbus 878
8901 BR Leeuwarden

