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Inleiding 
 
In dit overzicht worden opleidingen van verschillende instellingen gepresenteerd, waarvan studenten 
een bijdrage zouden kunnen leveren aan (top)sportevenementen. 
 
Dit overzicht is als volgt opgebouwd. Centraal staan de verschillende MBO instellingen van 
Nederland. Per instelling worden de opleidingen genoemd die relevant kunnen zijn voor 
topsportevenementen. Per opleiding wordt vervolgens ingegaan op vier onderwerpen: 

1. taken stagiaires; 
2. stageperiode; 
3. leerjaar; 
4. contactpersoon. 

 
Dit overzicht is echter nog niet compleet. De MBO-raad zal voor verdere aanvullingen gaan zorgen. 
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AOC Oost 
 
Binnen deze instelling kunnen twee relevante opleidingen omschreven worden. 
 
 
1. Dierhouderij 
 
Taken Stagiairs 
Studenten doen examen managen animal events en animal events dus allerlei dier gerelateerde en 
paardensport evenementen. 
 
Stageperiode  
Twee dagen in de week van 8 uur 
  
Leerjaar 
 
Contactpersoon 
Kim Kuiper 
Docent en coach  
Team Aninmal Friends 
 
AOC Oost 
Hengelosestraat 481 
7521 AG Enschede 
 
 
2. Paardenhouderij 
 
Taken Stagiairs 
Studenten doen examen managen animal events en animal events dus allerlei dier gerelateerde en 
paardensport evenementen. 
 
Stageperiode  
Twee dagen in de week van 8 uur 
  
Leerjaar 
- 
Contactpersoon 
Kim Kuiper 
Docent en coach  
Team Aninmal Friends 
 
AOC Oost 
Hengelosestraat 481 
7521 AG Enschede 
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Helicon Opleidingen 
 
Onder de instelling Helicon Opleiding vallen verschillende scholen. Twee van deze scholen zijn de 
groene campus (Helmond) en Studio T (Tilburg). 
 
 
1. Outdoor & Adventure N4 (De groene campus) 
 
Taken stagiairs 
Stages die een kijk geven hoe het werkveld in elkaar steekt. Wat er allemaal bij komt kijken naast 
alleen de activiteit, dus meehelpen bij bijvoorbeeld het aanvragen van vergunningen, locaties 
inrichten, plannen opstellen. 
 
Stageperiode 
Stageperiode hangt af van het leerjaar waarin de student zit: 
• Leerjaar 2: twee keer tien weken (vijf dagen per week); 
• Leerjaar 3: twee keer tien weken (vijf dagen per week). 
 
Leerjaar 
Leerjaar 2 en 3 
 
Contactgegevens 
Werner Smeelen, BPV-coördinator 
 
Ruud van Rens 
Kerndocent Outdoor & Adventure & Mentor O4.1, O4.2, O4.3 
De Groene Campus 
Scheepsboulevard 1 
5705 KZ Helmond 
0492-523983 
 
 
2. MBO-Business School (Studio T) 
 
Onze driejarige MBO 4 opleiding bestaat uit 5 fases: een oriëntatie-, verbredings-, verdiepings-
,specialisatie- en afstudeerfase. 
 
Taken stagiaire 
Doel is kennismaken met het werkproces in het bedrijf en werken aan persoonlijke 
loopbaancompetenties. Naarmate de stages later in de opleiding plaatsvinden, is er ook meer 
gelegenheid tot verdieping van de stage mogelijkheden. 
Het gaat om studenten die aan het einde van hun opleiding binnen afzienbare tijd leiding moeten 
kunnen geven en nemen, zich bezighouden met het voorbereiden, organiseren en begeleiden van de 
uitvoerende taken binnen een organisatie met een goede kennis van management vaardigheden. 
Daarnaast moet de student goede communicatieve vaardigheden leren en kunnen samenwerken. 
Doelstelling van de stage is dat de student zich bezig gaat houden met de werkzaamheden in en 
rondom de organisatie van evenementen. Daarnaast krijgt hij vanuit de opleiding opdracht tot het 
doen van een onderzoek waar zowel u als organisatie als de student iets aan heeft. Dit neemt 
ongeveer een halve dag per week in beslag. Hierover zal de student in een eventueel 
sollicitatiegesprek met u nader overleggen. 
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Stageperiode 
Om studenten kennis te laten nemen van de praktijk lopen zij ongeveer 45% van hun schooltijd stage 
bij bedrijven, nationaal en internationaal. De stageperiode is een onafgebroken periode van 8-10 
weken waarin de student 40 werkuren per week maakt. 
In totaal zijn er 5 stageperiodes van 8-10 weken gedurende de driejarige opleiding, te weten: 
- 2x in het (eerste leerjaar) Oriëntatie - en verbredingsfase; 
- 2x in de verdiepingsfase; 
- 1x in het laatste jaar in de specialisatie fase.   
 
Leerjaar 
Leerjaar 1, 2 en 3 
 
Contactgegevens  
Karin Swijter 
Account Manager 
Loudonstraat 2 
5018 GE  TILBURG 
t. +31(0)13-4627110 
m. +31(0)6-55838497 
 



  

 
Pagina 7 van 14 

 

ROC ASA 
 
ROC ASA bestaat uit verschillende scholen, in dit overzicht zijn de scholen uit Utrecht en Amsterdam 
opgenomen. 
 
 
1. Sportacademie Amsterdam (Amsterdam) 
 
Wij zijn Sportacademie Amsterdam. Een MBO sport en bewegen opleiding waarbij onze studenten 
verschillende stages lopen in de sport. Daarnaast hebben we een Werken Aan Prestaties (WAP) 
bureau waarbij studenten incidenteel bij evenementen kunnen helpen. 
 
Taken Stagiairs 
Alles stages die met sport te maken hebben. Daarnaast krijgen we ook veel aanvragen via DMO en 
andere evenementenorganisaties (ABC Amsterdam, SOCCER ID voor COPA Amsterdam, Mission 
Olympic 'the school final' enz.). Als het dus gaat om begeleiding van mensen, het bemannen van side-
events of het fluiten van wedstrijden kunnen studenten van ons ingezet worden.   
 
Stageperiode 
De stageperiode van de studenten hangt af van het leerjaar waarin ze zitten: 
• Eerste jaar: 3x10 weken stage; 
• Tweede jaar: een doorlopende stagen die past binnen hun specialisatie of bij wat ze erg leuk 

vinden; 
• Derde jaar: studenten gaan hun examen uitvoeren op de stage, het moment dat studenten van 

ons wat extra verantwoordelijkheden krijgen en bijvoorbeeld een (gedeelte van een) evenement 
kunnen organiseren. 

 
Leerjaar 
Leerjaar 1, 2 en 3 
 
Contactpersoon 
Irene Eegdeman Msc. 

Docent Sportacademie Amsterdam 

Coördinator eerste en tweede leerjaar  
Coördinator Werken aan Prestatie (WAP) 

ieen@asa.nl 
0643622067 
 
 
2. Evenementen (Utrecht) 
 
Taken Stagiaires 
De taken die stagiaires kunnen uitvoeren, zijn afhankelijk van het leerjaar waarin ze zitten: 
• Leerjaar 2: de tweedejaars stage is een meeloopstage en voor veel studenten tevens de eerste 

keer dat ze stage lopen. Voor deze stage zijn er nog geen hele harde eisen over de 
werkzaamheden die zij moeten verrichten tijdens de stage; het moet wel marketing, communicatie 
en/of evenementen gerelateerd zijn. Het mag een organisatorische of uitvoerende stage zijn of 
een combinatie dat maakt niet uit. 

• Leerjaar 3: de derdejaars stage is een stage waarin studenten hun studie afronden. 
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Naast deze stages moeten de studenten gedurende hun 3-jarige opleiding praktijkervaring opdoen 
doormiddel van diverse projecten.  Dit kan het flyeren op een beurs zijn, artiesten begeleiding tot en 
met het organiseren van een evenement (www.event-lab.nl). 
 
Stageperiode 
De stageperiode van de studenten is afhankelijk van het leerjaar waarin ze zitten: 
• Leerjaar 2: de stage begint 22-08-2011 t/m 13-01-2012 een periode van 20 weken, waarin ze 540 

uren stage moeten lopen. 
• Leerjaar 3: studenten lopen 20 weken stage en minimaal 540 uren, echter moeten zijn gedurende 

deze stage twee kerntaken afronden. De eerste kerntaak is het beantwoorden van een marketing 
en/of communicatie vraagstuk en de andere het (mede)organiseren van een evenement. Deze 
stage begint eind januari 2012 en duurt t/m juni 2012. 

 
Leerjaar 
Leerjaar 2 en 3 
 
Contactpersoon  
Loes Koenen 
BPV-coördinator Team Evenementen  
06-10447212 
030-2337656 
loeskoenenrocasa@gmail.com 
Werkzaam op ma, di, wo, do 
ROC ASA Utrecht 
Laan van Puntenburg 2 
 
 
3. Sportacademie Utrecht 
 
Wij bieden de volgende opleidingen aan:  
• Sport- en Bewegingbegeleider (niveau 2) 
• Sport- en Bewegingleider (niveau 3) 
• Sport- en Bewegingscoördinator (niveau 4), met een specialisatie 'Sport en 

Ondernemen&Organiseren' 
 
Taken Stagiaires 
De taken die stagiaires kunnen uitvoeren zijn heel divers. Van helpende handjes tot coordinatoren; 
een voorbeeld is: 
• het organiseren van side-events. 
 
Stageperiode 
De stageperiode is afhankelijk van het leerjaar en de opleiding waarin de studenten zitten: 
• Niveau 3 en 4 

o Eerstejaars studenten lopen op dit moment 4 uur stage/week bij een sportvereniging; 
o Tweedejaars studenten lopen 10 uur in de week stage bij verschillende organisaties als BSO's, 
fitnesscentra, zwembaden; 

o Derdejaars studenten lopen 16 uur per week stage bij diverse organisaties.  
o Vanaf schooljaar 2013-2014 hebben we ook vierdejaars studenten. Deze zullen naar alle 
waarschijnlijkheid 24 uur stage per week lopen.  
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• Niveau 2 

o Eerstejaars studenten lopen 4 uur stage bij een sportvereniging en 4 uur bij een 
welzijnsorganisatie; 

o Tweedejaarsstudenten lopen 12 uur per week bij een zwembad of fitnesscentrum. 
 

Bovengenoemde stages betreffen allemaal jaarstages.  
 
Leerjaar 
Leerjaar 1, 2, 3 en 4 
 
Contactpersoon 
Sander Schut  
usport@asa.nl  
06-22374554  
  
Willemijn 
06-41395814 
w.rommens@asa.nl 
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ROC Tilburg 
 
 
1. School voor Administratieve en juridische dienstverlening  
 
Taken Stagiaire 
De taken van studenten verschillen per opleiding: 
• Administratie; 
• Juridisch; 
• Secretarieel. 
De taken per opleiding kunt u vinden in het overzicht; bijlage .. 
 
Stageperiode 
Verschilt per opleiding 
 
Leerjaar 
Leerjaar 2, 3 en 4 
 
Contactpersoon 
Saskia Kennis 
Juridisch/Secretarieel 
skennis@roctilburg.nl  
013 – 539 77 22 
 
Nathalie Grimbergen 
Administratie 
ngrimbergen@roctilburg.nl  
013 – 539 77 18 
 
 
2. Luchtvaartdienstverlening 
 
Taken Stagiaire 
De mogelijkheid bestaat om de leerlingen voor 'hospitality' stages in te zetten.  
 
Stageperiode 
De leerlingen moeten zich voor verschillende stages inschrijven en zo aan 50 uren komen in hun 
eerste jaar. Dit kan gedurende heel het schooljaar, inclusief avonden, weekenden en vakanties. 
 
Leerjaar 
Leerjaar 1 
 
Contactpersoon 
Agnes Ketelaars 
aketelaars@roctilburg.nl 
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3. Manager Opslag en Vervoer 
 
Taken Stagiaire 
De taken waarop stagiaires ingezet kunnen worden zijn:  
- Inkoop; 

- Bestellen; 
- Administratie; 

- Planning; 
- customer service; 

- calculatie; 

- opslag goederen; 
- voorraadbeheer. 

 
Stageperiode 
De leerlingen lopen tussen de 20 en 30 weken stage, 4 dagen per week. Dit is afhankelijk van het 

leerjaar. 
 
Leerjaar 
- 
 
Contactpersoon 
Dionne van Berkel 
BPV Coördinator logistiek 

ROC Tilburg 
Stappegoorweg 183 

5022 DD Tilburg 
Tel. 013-5397133/06-55534859 

(bereikbaar van ma. t/m woe) 
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TIO 
 
Voor alle opleidingen binnen TIO geldt: 
 
Taken stagiairs 
Zie overzicht (onder) 
 
Stageperiode 
Mogelijke stageperiodes voor alle studierichtingen: 
• Zomerperiode (eind mei tot eind augustus):  meest voorkomend 
• Januari tot mei (evt. uitloop tot augustus): beperkte groep 
• September tot december: zeer kleine groep  
 
Leerjaar 
Leerjaar 1 en 2 
 
Contactgegevens 
R.J. Snijders (Karin) 
International Account Manager 
Tio University of Applied Sciences for hospitality and tourism 
Julianalaan 9 
7553 ab Hengelo 
The Netherlands 
t +31 74 255 06 10 
f +31 74 255 06 11 
 
 
Toegestane stageplaatsen per MBO opleiding 
 

HMA1 HMA2/HMA fasttrack 
1e jaar Hotel Management 2e jaar Hotel Management 
De HMA1 studenten kunnen binnen de gastvrijheidbranche 

kiezen uit een van de volgende stages:  

• receptiestage 

• gastvrouw/gastheerstage  

• Alle horeca stages zijn toegestaan.  

 
Studenten die uitstromen na het eerste jaar HMA en niet 
verdergaan met de opleiding, zijn verplicht een stage te 
lopen als gastvrouw/gastheer in een erkende 
horecagelegenheid met een erkenning voor crebocode 
94140 

Alle horeca stages zijn toegestaan. De stage mag niet uitsluitend 

bestaan uit operationele werkzaamheden.  

Een voorwaarde is dat alle werkprocessen uit het praktijkwerkboek 

uitgevoerd moeten kunnen worden, binnen het bedrijf te weten: 

• Een week lang het voorraadbeheer voor bijvoorbeeld (een deel 

van) de keuken of het restaurant uitvoeren. 

• De stage-organisatie vanuit de ogen van een kritische 

consument bekijken en een onderzoek uitvoeren.  

• Een gasttevredenheidsonderzoek uitvoeren.  

• Een onderzoek om ontwikkelingen en innovaties in de branche 

in kaart te brengen.  

De beroepspraktijkvormingsstage moet worden gedaan bij een 

erkend leerbedrijf voor crebocode 90303 
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SRH1 SRH2/SRH fasttrack 
1e jaar Steward(ess)/Receptionist(e)/Host(ess) 2e jaar Steward(ess)/Receptionist(e)/Host(ess) 
De SRH1 studenten kunnen binnen de gastvrijheidbranche 

kiezen uit een van de volgende stages:  

• receptiestage 

• gastvrouw/gastheerstage 

• hostess/animatiestage 

• reisbegeleiding 

• luchtvaartdienstverlening 

 

Studenten die uitstromen na het eerste jaar SRH en niet 
verdergaan met de opleiding, zijn verplicht een stage te 
lopen op een camping of een bungalowpark met erkenning 
voor crebocode 94110, in de functie van Leisure & 
hospitality assistent.  

Van de SRH2/SRHf studenten wordt verwacht dat zij een stage 

volbrengen in de sector ‘luchtvaartdienstverlening’ of de gastvrijheid.  

Een voorwaarde is dat alle werkprocessen uit het praktijkwerkboek 

uitgevoerd moeten kunnen worden binnen het bedrijf te weten: 

• de incheckprocedure bij een passagier-gast uitvoeren 

• omgaan met de veiligheidsvoorschriften 

• De stageorganisatie vanuit de ogen van een kritische 

consument bekijken en een onderzoek uitvoeren.  

• Een gasttevredenheidsonderzoek uitvoeren.  

 

De beroepspraktijkvormingsstage moet worden gedaan bij een 

erkend leerbedrijf voor crebocode 91850 

 

 

CTM1 CTM2/CTM fasttrack 
1e jaar Commercieel Toeristisch Manager 2e jaar Commercieel Toeristisch Manager 
De CTM1 studenten kunnen binnen de 
gastvrijheidbranche kiezen uit een van de volgende 
stages:  
• receptiestage 
• gastvrouw/gastheerstage 
• hostess/animatiestage 
• luchtvaartdienstverlening 
• reisbegeleiding 
 
Studenten die uitstromen na het eerste jaar CTM en 
niet verdergaan met de opleiding, zijn verplicht een 
stage te lopen op een camping of een bungalowpark 
met erkenning voor crebocode 94110,  in de functie 
van Leisure & hospitality assistent.  

De CTM2/CTMf studenten moeten stage lopen bij een 
reisbureau, zakenreisbureau of bij een  touroperator.  
Een voorwaarde is dat alle werkprocessen uit het praktijkwerkboek 

uitgevoerd moeten kunnen worden binnen het bedrijf te weten: 

• voorbereidende werkzaamheden uitvoeren, zodat de verkoop 

van producten wordt ondersteund en bevorderd 

• verschillende aspecten van het CRM-systeem beheren 

• een commercieel aantrekkelijke aanbieding bedenken 

• een klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren 

 
De beroepspraktijkvormingsstage moet worden gedaan bij 
een erkend leerbedrijf voor crebocode 94100 
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Wellant College 
 
Het Wellant College omvat verschillende scholen in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en 
Utrecht. 
 
 
1. Paard & Recreatie (Gouda) 
 
Taken stagiaires 
Deelnemers van deze opleiding moeten ervaring opdoen met het werken met mensen die aan het 
recreëren zijn. 
 
Stageperiode 
De stageperiodes verschillen sterk van elkaar. 
 
Leerjaar  
 
Contactgegevens  
Margreet de Groot 
Teamleider Groen 
06-51253808 
Wellantcollege MBO Gouda  
 
 
2. Dier & Recreatie (Gouda) 
 
Taken stagiaires 
Deelnemers van deze opleiding moeten ervaring opdoen met het werken met mensen die aan het 
recreëren zijn. 
 
Stageperiode 
De stageperiodes verschillen sterk van elkaar. 
 
Leerjaar  
 
Contactgegevens  
Margreet de Groot 
Teamleider Groen 
06-51253808 
Wellantcollege MBO Gouda  
 


