
Word jij 
de Mondriaan 
van de reiswereld? To

er
is

m
e e

n 
Re

cr
ea

ti
e

Opleidings
richtingen
▪ Travel en Hospitality
▪ Leisure en Hospitality 
▪ Allround Hospitality

Alle opleidingen in deze sector zijn 
brede opleidingen die jou leren  
wat echte hospitality is. Daarnaast 
leer je alles over de reis- en/of 
recreatiebranche. Talen zijn 
uiteraard een belangrijk onderdeel 
van de opleiding. Je wordt opgeleid 
tot een breed inzetbare professional 
en na het behalen van je diploma 
kan je heel veel kanten op.

Kies je voor de richting Travel en 
Hospitality dan leer je alles wat 
je moet kunnen als je werkt bij 
een hotel, een reisonderneming 
of luchtvaartmaatschappij. 
Commerciële vaardigheden zijn 
belangrijk bij deze opleidingen. 
Ook het promoten en verkopen van 
reizen en alles wat daar bij hoort, 

zowel face-to-face als online, is een 
belangrijk onderdeel.

Kies je voor de richting Leisure en 
Hospitality dan zorg jij voor een 
bijzondere beleving. Je bedenkt 
passende activiteiten voor de 
doelgroep en organiseert en 
begeleidt deze. Je gaat werken bij 
bedrijven in de recreatiebranche, 
zoals een camping, bungalowpark, 
resort, outdoorbedrijf, evenementen-
bureau of een attractiepark. Jij maakt 
het verschil en biedt de gast een 
onvergetelijke ervaring.

Tijdens je opleiding zijn er 
studiereizen in binnen- en 
buitenland en doe je praktijkervaring 
op tijdens evenementen. 

De wereld aan je voeten  
De reis- en recreatiebranche is vrolijk, actief, gastvrij, uitdagend en volop 
in beweging! Je werkt met gasten en reizigers uit binnen- en buitenland 
en bezorgt hun een onvergetelijke belevenis. Jij bent dienstverlenend, 
klantvriendelijk, representatief, flexibel, oplossingsgericht en geïnteresseerd 
in alles wat met reizen, vrije tijd en gastvrijheid te maken heeft.

Wist je dat… 
onze studenten ook in het buitenland stage lopen bij erkende 
leerbedrijven?
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School voor Toerisme en Recreatie 
Helenastraat 10-12
2595 HA  Den Haag 
088 666 3350 
info.toerisme@rocmondriaan.nl 

De school voor Toerisme en Recreatie is gevestigd in 
een eigen gebouw vlakbij Den Haag CS en het centrum. 

Onze kleinschaligheid (als enige in de regio) wordt zeer 
gewaardeerd door de studenten en hun ouders en staat 
borg voor een veilige en prettige leeromgeving. 

Volg onze school op 

Wil je komen kijken of iets meer weten? Neem contact 
op via onze sociale media kanalen. De studenten van 
het promoteam beantwoorden graag al jouw vragen.

Eva

Je krijgt de kans om 
heel veel verschillende 
dingen te proberen.

Wil je mijn hele verhaal lezen, 
bezoek dan 
rocmondriaan.nl/
ambassadeur-eva 

Kijk voor actuele informatie

Wat kies jij?

rocmondriaan.nl/toerisme-en-recreatie 
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Open Dagen
▪ DINSDAG 10 NOVEMBER 2020 15.00 - 20.00 UUR 

▪ DINSDAG 2 FEBRUARI 2021 15.00 - 20.00 UUR 

▪ DINSDAG 9 MAART 2021 15.00 - 20.00 UUR

TIP! Wil je langskomen? Kijk eerst op de website voor 
mogelijke wijzigingen en actuele informatie.

rocmondriaan.nl/opendagen

rocmondriaan_toerismerecreatie

@RocMondriaanToerismeRecreatie


