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Zelfstandig medewerker leisure & hospitality - Niveau 3
De toeristische sector is een dynamische branche waarin alles draait om gastvrijheid en de
beleving van de klant. Werken in deze branche betekent dat jij ervoor kunt zorgen dat de klant een
perfecte vakantie heeft. Hiervoor zet je jouw organisatietalent, advies en enthousiasme in. Lijkt dit
jou een uitdaging? Dan is de opleiding Zelfstandig medewerker leisure & hospitality iets voor jou.
Richting:

Toerisme & Recreatie

Duur:

Leerweg:

bol

Startmoment(en): september

Niveau:

3

Crebonummer:

Het beroep
Als Zelfstandig medewerker leisure & hospitality ben je
breed inzetbaar in de toeristische branche, in het
binnen- en buitenland. Je kunt bijvoorbeeld gaan
werken in de evenementenbranche of bij een outdoor
bedrijf. Er zijn volop mogelijkheden in hotels of
vakantieparken achter de receptie en in het
recreatieteam. Of in een speeltuin of attractiepark. Je
werkzaamheden bestaan uit het ontvangen, informeren
en begeleiden van gasten en het verhuren en verkopen
van producten en diensten. Daarnaast organiseer je
feestjes, toernooien, uitstapjes en andere
recreatieactiviteiten. Kortom, banen waarin geen dag
hetzelfde is en waar jij jouw creatieve en
dienstverlenende instelling kwijt kunt!

Toelatingseisen
diploma vmbo kaderberoepsgericht,
gemengde- of theoretische leerweg
diploma mbo niveau 2
overgangsbewijs van 3 naar 4 havo
diploma havo

3 jaar
25648

regio Drechtsteden, zoals het Sinterklaashuis en Krijten
voor kinderen. In het kader van kinderanimatie bezoek
je basisscholen met leuke optredens en creatieve
opdrachten voor de kleintjes. Je maakt een draaiboek
voor een evenement en je organiseert diverse
activiteiten voor je klas.
We zorgen ervoor dat jouw talent tot bloei komt.
Samen met de werkgevers in de regio, onze docenten
en jouw inzet. Dat doen we in kleinschalige
lesgebouwen, vertrouwd en persoonlijk. Bij het Da
Vinci College heb je een leuke en leerzame tijd met
kans op een baan die bij je past.

De vakken
Tijdens deze opleiding krijg je de vakken
beroepspraktijk, bestemmingskennis, frontoffice,
backoffice, evenementen en moderne vreemde talen
(Duits of Spaans).
De algemene vakken zijn: Engels, Nederlands,
rekenen, loopbaan en burgerschap. Deze vakken zijn
belangrijk voor je ontwikkeling en het halen van je
proeve van bekwaamheid en je diploma.

Vervolgopleiding
Lees meer over ons toelatingsbeleid

De opleiding
Onze opleiding is afwisselend en praktijkgericht.
Natuurlijk geven we je een brede theoretische basis
mee, zoals kennis van toeristische bestemmingen en
recreatieve activiteiten. Daarnaast bieden we veel
beroepsgerichte projecten aan zowel binnen als buiten
de school. Samen met jouw medestudenten leer je het
vak kennen door zelf te doen! Je werkt bijvoorbeeld
mee aan evenementen die georganiseerd worden in de

Je kunt doorstromen naar de opleiding Leidinggevende
leisure & hospitality.
Deze niveau 4 opleiding duurt dan nog één jaar.

Kosten
Voor het volgen van een opleiding maak je de
volgende kosten:
1. Het cursusgeld
De hoogte van het cursusgeld vind je via

https://www.davinci.nl/index.php/mbo/mbo-opleidingen/zelfstandig-medewerker-leisure-hospitality/pdf
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deze link.
2. De opleidingskosten
Dit zijn kosten voor boeken en ander
lesmateriaal. Via deze link krijg je een goed
overzicht van al deze kosten.
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Toerisme & Recreatie
De wereld van toerisme en recreatie is dynamisch,
intens en uitdagend. Geen 9 - 5 mentaliteit. Een
mooie toekomst in de reiswereld, nationaal en
internationaal. Je houdt ervan om het mensen naar
de zin te maken, te verwennen en blij te maken, Je
houdt ogen en oren open en aarzelt niet om te doen
wat nodig is. Je spreekt je talen, je conditie is goed.
Het omgaan met mensen is je van nature
ingegeven.

Kosten
Het lesgeld voor een bol-opleiding bedraagt €
1.118,- per jaar. De hoogte van het lesgeld wordt
ieder jaar vastgesteld. Vanaf 18 jaar ben je wettelijk
verplicht het bedrag te betalen aan de Dienst
Uitvoering Onderwijs. Naast het lesgeld zijn er ook
nog bijkomende kosten. Dit zijn bijvoorbeeld kosten
voor boeken en ander lesmateriaal.

Locaties
Dordrecht Leerpark
Leerparkpromenade 100

ROC Da Vinci College
Algemene telefoonnummer: 088 65 72 657
Informatie opleidingen:
0900 78 90 789
www.davinci.nl

https://www.davinci.nl/index.php/mbo/mbo-opleidingen/zelfstandig-medewerker-leisure-hospitality/pdf

Leerparkpromenade 100
3312 KW Dordtrecht
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