In de recreatie kun
je alle kanten op

Van vrije tijd je werk maken

Wil jij van je vrije tijd werk maken, dan is werken in de
recreatie iets voor jou! Er zijn ontzettend veel plekken
waar je kunt werken: van campings, bungalowparken,
attractieparken, groepsaccommodaties tot zwembaden
en buitensportbedrijven. Maar wat voor soort werk kun
je gaan doen en welke opleiding heb je daar voor nodig?
Als je van afwisseling houdt, mensen wilt vermaken, het leuk
vindt om te verkopen, dienstverlenend en gastgericht bent
ingesteld en wil werken in een omgeving met veel mensen,
dan is het zeker de moeite waard om te kiezen voor een
opleiding in de recreatie. Je kunt namelijk alle kanten op.
Bijvoorbeeld vermaak en vrije tijd, verkoop, receptie en
administratie, sport en bewegen, groen en techniek.
Om goed geschoold te gaan werken in de recreatie zijn er
verschillende MBO-opleidingen op verschillende niveaus
mogelijk. Dit kan volgens twee verschillende leerwegen:
Beroepsopleidende leerweg (BOL)
Je volgt de opleiding in het dagonderwijs. Je leert de praktijk
door te werken bij een erkend leerbedrijf (buitenschoolse
praktijkvorming) en door praktijksimulaties op school of
gedurende excursies (binnenschoolse praktijkvorming).
Kies je de beroepsopleidende leerweg (BOL) dan kies je
een combinatie tussen vijf dagen naar school en beroepspraktijkvorming (stage).
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Beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
Je volgt de opleiding in een combinatie van werken en leren.
Dit is de ideale vorm als je in de praktijk wilt leren. Op school
wordt het theoriegedeelte gegeven gedurende meestal één
dag per week. De praktijk leer je in een erkend leerbedrijf
waar je in dienst treedt en waar je gedurende vier dagen per
week leert vanuit de praktijk onder leiding van een praktijkbegeleider. Je bent in dit geval een werknemer en in dienst
van het bedrijf. BBL wordt echter wel beperkt aangeboden.
Nieuwe opleidingen - Nieuwe namen
Vanaf het schooljaar 2005-2006 is op een aantal scholen een
nieuwe manier van lesgeven geïntroduceerd. Deze opleidingen
zijn meer gericht op het leren in de praktijk en schenken
meer aandacht aan gastgerichtheid. Er wordt meer gekeken
naar wat je moet kennen én kunnen, de zogenaamde
competenties. Steeds meer scholen gaan de nieuwe onderwijsmethode gebruiken. In 2008 werken alle scholen met de
nieuwe onderwijsmethode.
Door het veranderen van de lesmethode zijn sommige
opleidingen van naam veranderd en er zijn opleidingsrichtingen bij gekomen. Kijk voor een volledig overzicht
van de wijzigingen op www.recreatieonderwijs.nl
In deze brochure staat beschreven welke recreatie opleidingsrichtingen er zijn en waar je ze kunt volgen. Als je meer wilt
weten over een specifieke opleiding kun je contact opnemen
met de school van je keuze.
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ROC: allround medewerker

Opleiding: Medewerker Recreatie
Niveau:

MBO - 2

Duur: 2 jaar

Tijdens de opleiding leer je hoe je gasten ontvangt, eenvoudige horecawerkzaamheden verricht, assisteert bij sport
en spelactiviteiten, en nog veel meer. Een Medewerker
Recreatie is werkzaam bij een van de vele recreatiebedrijven
en voert daar onder leiding een of meer van onderstaande
taken uit:
• Is het aanspreekpunt voor gasten
• Assisteert bij sport-, spel- en entertainment activiteiten
• Verkoopt en/of verhuurt diensten en producten
• Bereidt en serveert gerechten en drank aan de gasten
• Werkt mee met eenvoudig onderhoud van terreinen,
gebouwen en groenvoorzieningen

ROC’s verzorgen beroepsopleidingen waarin omgaan met
gasten in allerlei situaties centraal staat. Gastgerichtheid
is een belangrijk aspect van de recreatie opleidingen.Wil
je graag gaan werken op een bungalowpark, camping of
ander recreatiebedrijf? Ligt je hart bij receptiewerkzaamheden, organisatie van sport- en spelactiviteiten of op het
gebied van entertainment? Kies dan voor een opleiding
bij een Regionaal opleidingscentrum (ROC) afdeling
recreatie en toerisme (MTRO).
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Opleiding: Zelfstandig Werkend Medewerker
Recreatie / Leisure & Hospitality Host
Niveau:

MBO - 3

Duur: 3 jaar

Een Zelfstandig Werkend Medewerker Recreatie / Leisure &
Hospitality Host is meer gespecialiseerd in de taken van de
medewerker recreatie. Hij krijgt meer verantwoordelijkheid
en kan meedenken met de organisatie en het bedrijf. Zo
heeft hij kennis van recreatiewetgeving, kan activiteiten
gaan organiseren en reserveringen maken voor een verblijf
op het bedrijf. Ook de administratie die hieruit volgt is één
van de taken. De nadruk ligt hier op zelfstandigheid bij de
uitvoering van taken. Enkele voorbeelden zijn:
• Ontvangen en begeleiden van gasten
• Het maken van boekingen en reserveringen voor een
recreatieverblijf
• Organiseert de verkoop en/of verhuur van producten
• Stelt programma op voor sport, spel en entertainment
• Organiseert feesten, partijen en evenementen
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Opleiding: Middenkaderfunctionaris Recreatie /
Leisure & Hospitality Executive

Als Middenkaderfunctionaris Recreatie / Leisure & Hospitality
Executive weet je niet alleen alles van de taken die op een
recreatiebedrijf of attractiepark moeten worden uitgevoerd.
Je kunt er leiding aan geven, het werk organiseren en
plannen. De kerntaken van een Middenkaderfunctionaris
Recreatie zijn zorgdragen voor een optimale dienstverlening
aan klanten en voldoen aan de gestelde eisen voor bedrijfsvoering en bedrijfsbeheer. Zo kan hij onder andere een
ondernemingsplan maken, personeelsbeleid voeren en
begrotingen maken en bewaken. Het volgen van de trends
en ontwikkelingen in deze branche is voor hem belangrijk.
Deze beroepsbeoefenaar is coördinerend werkzaam bij een
recreatiebedrijf en voert onder meer de volgende taken uit:
• Het (mede)bepalen van de bedrijfsstrategie
• Het zorgdragen voor een soepele gang van zaken binnen
alle afdelingen van het bedrijf
• Het onderhouden van contacten binnen en buiten het
bedrijf
• het coördineren van diverse werkzaamheden binnen de
afdeling
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Almelo - ROC van Twente
X
X
Amsterdam - ROC van Amsterdam
		
Amsterdam - ROC ASA
X
Amersfoort - ROC ASA		
X
Apeldoorn - ROC Aventus
X
X
Arnhem - ROC Rijn IJssel		
X
Assen - Drenthe College		
X
Breda - De Rooi Pannen
X
Cuijk - ROC De Leijgraaf
X
X
Den Haag - De Mondriaan
Onderwijsgroep
X
Ede - ROC A12
X
X
Eindhoven - ROC Eindhoven
X
X
Eindhoven - De Rooi Pannen
X
X
Emmen - Drenthe College		
X
Leiden - ROC Leiden
X
X
Nijmegen - ROC Nijmegen
X
Middelburg - ROC Zeeland
X
X
Oss - ROC de Leijgraaf
X
X
Rotterdam - Albeda College		
X
Tiel - ROC Rivor
X
Tilburg - De Rooi Pannen
X
X
Utrecht - ROC ASA		
X
Utrecht - ROC Midden Nederland
X
X
Velp - ROC A12
X
X
Venlo - Gilde Opleidingen
X
X
Wageningen - ROC Rijn IJssel		
X
Zaandam - Regio College
Zaanstreek - Waterland
X
Zwolle - Deltion College		
X
Zwolle - Landstede
X
X

Middenkaderfunctionaris
Recreatie (4) / Leisure &
Hospitality executive

Duur: 4 jaar
Zelfstandig werkend
medewerker Recreatie (3) /
Leisure & Hospitality host

MBO - 4

Medewerker recreatie (2)

Niveau:

Opleidingenoverzicht

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
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AOC: Groen en Techniek in de recreatiebranche

Opleiding: Groentechnisch Medewerker
Recreatiebedrijf
Niveau:

MBO - 2

Duur: 2 jaar

Een Groentechnisch Medewerker Recreatiebedrijf houdt zich
vooral bezig met uitvoerende taken op recreatiegebied. Je
hebt een breed werkterrein. Bij de ene medewerker ligt de
nadruk op groenvoorziening, terwijl bij de ander de nadruk
ligt op het onderhoud van gebouwen. De taken omvatten
uitvoerende werkzaamheden:
• zoals het innen van parkeergelden
• het onderhoud aan gebouwen
• onderhouden van groenvoorzieningen
• Herstellen van bestrating
• Het kunnen omgaan met en onderhouden van het materiaal
zoals bijvoorbeeld, motorzagen, motormaaiers en trekkers

Agrarische Opleidingscentra (AOC’s) verzorgen beroepsopleidingen op het terrein van groen en techniek. Door
heel Nederland zijn AOC’s gevestigd. Veel vestigingen
bieden Recreatieopleidingen aan. De opleidingen zijn in
beide leerwegen te volgen. Als je wel van buiten werken
houdt en groene vingers hebt of technisch bent, dan
kies je voor een opleiding aan een AOC, afdeling recreatie
groen & techniek. Op een aantal scholen worden de
opleidingen onder de aandacht gebracht in verschillende
‘werelden’. De recreatie opleidingen vallen onder de
‘wereld’ Outdoor Life. Bij de opleidingen die vallen onder
Outdoor Life wordt naast groentechnische aspecten ook

Opleiding: Vakbekwaam Groentechnisch
Medewerker Recreatiebedrijf
Niveau:

MBO - 3

Duur: 3 jaar

Je houdt je vooral bezig met controle op naleving van de
wet- en regelgeving, planning onderhoud, administratie,
urencalculatie en -registratie en begeleiding van activiteiten.
Daarnaast verricht je een aantal uitvoerende taken, zoals
onderhoud aan gebouwen en groenvoorzieningen en het
begeleiden van het (bezoekende) publiek. Je taken omvatten:
• het leidinggeven aan een groep medewerkers
• het plannen en voorbereiden van de werkzaamheden
• supervisie voeren over de uitvoering van het hele werkproces
• evalueren van het resultaat

aandacht besteed aan het organiseren van activiteiten
voor gasten.
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Duur: 4 jaar

Als Groentechnisch Manager Recreatiebedrijf weet jij alles
van planten en bloemen. Zo weet je precies waar je bepaalde
planten of bloemen kunt plaatsen, wanneer en hoe je moet
snoeien, wanneer je het best bloembollen kunt planten en
hoe het zit met de voeding. Je onderhoudt en beheert
plantsoenen, bossen, recreatiegebieden, tuinen enzovoorts.
Jij zorgt ervoor dat alles in goede banen loopt. Samen met
opdrachtgevers denk je ook mee aan de ontwikkeling van
een bepaald gebied. Hierbij houd je de recreatieve functie
van het gebied altijd in acht, je geeft ideeën om de
recreatieve aard te verbeteren. Met dit beroep kun je bij
verschillende bedrijven of organisaties gaan werken. Het
kan voorkomen dat je ook uitvoerend werk zult gaan doen.
Als Groentechnisch Manager Recreatiebedrijf heb je de
volgende taken:
• leidinggeven aan een aantal medewerkers.
• zorgen voor de planning van de werkzaamheden,
• registreren van de gewekte uren
• het budget in de gaten houden. Ook ben je verantwoordelijk voor de materialen die gebruikt worden.
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Almere - AOC Groenhorst College
De Lier - Holland College
Emmen, Frederiksoord - AOC Terra
Goes - AOC Edudelta Onderwijsgroep
Heerlen - AOC Limburg
Helmond - AOC Helicon Opleidingen
Hoorn - AOC Clusius College
Houten - AOC Wellantcollege
Leeuwarden - AOC Friesland
Raalte - AOC Landstede
Velp - AOC Groenhorstcollege
Zwolle - AOC de Groene Welle
AOC Oost

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X		

Groentechnisch manager
recreatiebedrijf (4)

MBO - 4

Groentechnisch medewerker
recreatiebedrijf (2)

Niveau:

Opleiding: Groentechnisch Medewerker
Recreatiebedrijf
Vakbekwaam Groentechnisch
medewerker recreatiebedrijf (3)

Opleiding: Groentechnisch Manager
Recreatiebedrijf

X
X
X
X
X
X

X
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ROC: Sport & Bewegen en/of Aqua & Leisure

Opleiding: Sport- en Bewegingsbegeleider
Niveau:

MBO - 2

Duur: 2 jaar

Tijdens de opleiding Sport- en Bewegingsbegeleider leer
je onder andere hoe je kunt assisteren bij allerlei sport- en
bewegingsactiviteiten. Hierbij staat de begeleiding van de
deelnemers centraal. Je leert hoe je deze activiteiten kunt
organiseren en uitvoeren. Je kunt als basisberoepsbeoefenaar
in de recreatiebranche aan de slag. Bijvoorbeeld: bij buitensportondernemingen en zwembaden. Een Sport- en
Bewegingsbegeleider kan bijvoorbeeld de volgende
taken onder leiding uitvoeren:
• is een aanspreekpunt voor gasten
• assisteert bij sport-, spel-, en bewegingsactiviteiten
• verkoopt en/of verhuurt sport, spel- en bewegingsproducten
• Assisteert bij het opzetten van sport-, spel-, en bewegingsactiviteiten

Het CIOS geeft beroepsopleidingen op het terrein van
sport en bewegen. In Nederland zijn er 5 CIOS vestigingen.
De opleidingen worden alleen in voltijd gegeven dit wil
zeggen dat alleen de beroepsopleidende leerweg (BOL)
mogelijk is.Als je interesse hebt in een sportieve loopbaan dan kies je voor een opleiding aan een ROC afdeling
sport en bewegen (CIOS). Opleidingen sport & bewegen
worden ook aangeboden op andere regionale opleidingscentra (ROC) buiten het CIOS. De diploma’s van deze
opleidingen krijgen ook een CIOS vermelding. Naast de
opleidingen Sport- en Bewegingsbegeleider, -leider en
-coördinator is er nu ook op een aantal scholen, speciaal
voor toekomstige zwembadmedewerkers, de opleiding
Aqua & Leisure host. Een groot gedeelte van deze
opleiding wordt besteed aan gastgerichtheid, veiligheid
en hygiëne.
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Opleiding: Sport- en Bewegingsleider
en/of Aqua & Leisure Host
Niveau:

MBO - 3

Duur: 3 jaar

Als sport- en bewegingsleider begeleid je mensen bij
sportieve arrangementen en zoek je de juiste manier van
bewegen voor hen, afhankelijk van hun wensen en vaardigheden. Je signaleert vorderingen en problemen in de bewegingsvaardigheden en speelt hier tijdig op in. Je ontwikkelt zelf
de plannen en programma’s die je later ook uitvoert en
begeleidt. Tijdens de opleiding leer je alles om zelfstandig
sport- en bewegingsactiviteiten aan te kunnen bieden. Bij de
sport- en bewegingsleider ligt de nadruk op het aanleren van
sporttechnische en- tactische vaardigheden. Bij de opleiding
Aqua & Leisure Host ligt de nadruk meer op het zwemonderwijs en het gastgericht handelen, veiligheid en hygiëne. Je
kunt binnen de recreatie met deze opleiding aan de slag in
de zwembaden of bedrijven met een zwembad en bedrijven
die gespecialiseerd zijn in sportieve recreatie zoals de outdoorsport.
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Duur: 3 jaar

Enkele voorbeelden van je taken zijn:
• Ontvangen en begeleiden van gasten
• Het maken van boekingen en reserveringen van sportieve
arrangementen en accommodaties
• verkopen/verhuren sport-, spel-, en bewegingsproducten
• programma opstellen voor sport-, spel- en bewegingsactiviteiten
• Het bewaken van kwaliteit- en veiligheidseisen
• Het uitvoeren van (bedrijfs)hulpverlening
• Controle op hygiëne
• Toezicht houden

Opleiding: Sport- en Bewegingscoördinator
en/of Aqua & Leisure Executive
Niveau:

MBO - 4

Duur: 4 jaar

Ook de organisatorische kant van de sportwereld is belangrijk.
Op de middenkaderopleiding Sport- en Bewegingscoördinator
leer je hoe je lesgeeft en leiding geeft aan mensen die aan
sport en lichaamsbeweging doen (inclusief topsporters). Je
leert bijvoorbeeld hoe je blessures verzorgt, maar ook hoe je
sportevenementen organiseert. Tijdens de opleiding specialiseer je je als trainer/coach, als sport- en bewegingsconsulent,
als bewegingsagoog of als operationeel sport- en bewegingsmanager. Je kunt als middenkaderfunctionaris aan de slag in
de recreatiebranche onder andere bij bedrijven die gespecialiseerd zijn in sportieve recreatie, zwembaden en buitensportbedrijven. Het gaat hierbij meestal om taken, zoals:
• Het (mede)bepalen van sport, spel en bewegingsstrategie
• Het zorgdragen voor een soepele gang van zaken binnen
de sport en bewegingsafdeling
• Het onderhouden van contacten binnen en buiten het
bedrijf
• Coördineren van sport-, spel-, bewegingsactiviteiten
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Alkmaar - Horizon College
X
Almere - ROC Flevoland
X
Amersfoort - ROC ASA
X
Amsterdam - ROC van Amsterdam
X
Arnhem - CIOS Arnhem
X
Breda - Baronie College
X
Delft - De Mondriaan Onderwijs groep
X
Den Bosch - Koning Willem I College
Doetinchem - Graafschap College
X
Ede - ROC A12
Emmen - Drenthe College		
Enschede - ROC van Twente
X
Goes - ROC Zeeland/CIOS Goes
X
Groningen - Alfa College
X
Haarlem - ROC
Nova College/CIOS Haarlem
X
Heerenveen - CIOS Heerenveen
X
Leiden - ROC Leiden
X
Rotterdam - ROC Zadkine
X
Rotterdam - Albeda College
X
Sittard - CIOS Sittard
X
Tilburg - ROC Midden Brabant
X
Zwolle - Deltion College
X
Zwolle - Landstede
X

Sport- en bewegingscoordinator
(4) en/of Aqua & Leisure executive

MBO - 3

Sport- en bewegingsleider (3)
en/of Aqua & Leisure host

Niveau:

Opleidingenoverzicht
Sport- en bewegingsbegeleider (2)

Opleiding: Sport- en Bewegingsleider
en/of Aqua & Leisure Host (vervolg)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Telefoon:

0183 - 645035

recreatieonderwijs.nl

www.

