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Welkom

bij de club!

Welkom in de wereld van de recreatie!
Welkom. Het eerste woord van deze korte
zin zegt meteen waar we bij Vacansoleil
voor staan. Gastvrijheid voor iedereen!
Met een warme glimlach, nét even dat
stapje extra. Het welzijn van je gasten staat
altijd centraal, maar de kwaliteit van je
producten en diensten is natuurlijk even
belangrijk. De internationale professionalisering van onze branche is volop in
ontwikkeling. In alle windstreken van de
sector (van camping tot vakantiepark tot
dagrecreatiebedrijf) zien we dat organisaties steeds bedrijfsmatiger geleid
worden, met directie, managers en
coördinatoren. De branche groeit en
bloeit! Nu en in de toekomst hebben we
veel goede mensen nodig. Bevlogen
professionals met hart voor hun vak.
Goed opgeleide specialisten in leisure en
hospitality. Daarom investeren wij al jaren
in de internationaal gekleurde opleidingen
van de Vacansoleil Academy. Wat ‘The
Academy’ zo uniek maakt? Deze
opleidingen staan heel dichtbij de praktijk.
Het leertraject is volledig ingericht op de
aansluiting tussen opleiding en werkvloer.
En...je leert er een vak van échte
vakmensen. Een geweldig vak met een
toekomst. Droom jij van een baan in een
bruisende branche? Welkom bij de club!
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Ik ben veel zelfstandiger
geworden!
Ik heb gekozen voor de Vacansoleil Academy omdat ik nog niet precies wist wat ik
wilde gaan doen. Ik wist wel dat het bij mij erg lag in het entertainen van mensen,
plezier hebben en uiteindelijk van mijn hobby mijn werk maken.
Lessen die we krijgen zijn bijvoorbeeld Hospitality, Internationaal en Leisure.
Voor deze vakken ga je ook heel veel in de praktijk doen. De ene week leer je dingen
uit de boeken en de volgende week mag je ze alweer uitproberen. Hierdoor leer je er
extra veel van.
De opleiding heeft me enorm veranderd. Ik ben veel zelfstandiger geworden en veel
meer mijn eigen pad gaan volgen. In de toekomst zou ik graag op het hoofdkantoor van
Vacansoleil aan de slag gaan. Bijvoorbeeld om mijn persoonlijke ervaringen over te
brengen op andere mensen.
Top, leerzaam, geweldig. Dat is de Vacansoleil Academy!

Het voelt als een grote familie!

Myrthe Bakker

Student leerjaar 1 - Amsterdam

Energiek, sociaal, sportief. Zo omschrijf ik de Vacansoleil Academy!

OPLEIDINGSSCHEMA
Opleiding

Leerjaar 1

Leerjaar 2

Leerjaar 3

Niveau Duur

ROC

Leidinggevende
Leisure &
Hospitality
Internationaal

Allround basisjaar en
stage (entertainment/
front office/horeca/
winkel/terrein/
zwembad)

Verdiepende
module en stage in
richting van front
office of entertainment

Diploma in maart
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Cingel College Breda,
ROC van Amsterdam,
ROC Nijmegen,
Scalda Goes,
ROC Midden Nederland Nieuwegein
Zadkine Rotterdam

Zelfstandig
Allround basisjaar
Verdiepend leerjaar
Werkend Gasten stage (bediening/ en internationale
heer/Gastvrouw bar/snack/keuken)
horeca stage
Internationaal
gastheer/gastvrouw
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Diploma in maart
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2,5 jaar

2,5 jaar

Cingel College Breda

Ecademy
Wist je dat al het lesmateriaal van
de praktijkgerichte vakken van de
Vacansoleil Academy online wordt
aangeboden op de Ecademy?
Dit is de online leeromgeving waar
de studenten gebruik van maken.
Handig toch? Alle informatie online
beschikbaar op één plek!

Het allerleukste aan de opleiding is de saamhorigheid. Je hebt goed contact met je
docenten en studenten. Soms voelt het als één grote familie! Daarnaast is de opleiding
erg praktijkgericht. Elke week krijg je bijvoorbeeld een kijkje achter de schermen van de
toerismebranche.
Door deze opleiding leer je meer uit jezelf te halen. Ik ben socialer geworden, zelfstandig en
ik sta altijd open voor nieuwe dingen. Ik durf nu ook makkelijker mensen aan te spreken en
dingen te regelen. Zelfs in het buitenland!
Na mijn opleiding wil ik gaan reizen. Het lijkt me geweldig om meer van de wereld te zien!

Dominic Jansen

Student Leerjaar 2 – ROC Midden Nederland

VACANSOLEIL
ACADEMY

5

VACANSOLEIL
ACADEMY

niveau 4

Leerjaar 3

Leidinggevende Leisure &
Hospitality Internationaal

De MBO opleiding Leidinggevende Leisure & Hospitality
Internationaal is een verkorte voltijdopleiding.
Je krijgt 2,5 jaar les en praktijk op niveau 4.

In het derde jaar ga je jezelf verder ontwikkelen op het gebied
van Front Office of Entertainment en leidinggeven. Hoe leid je
een team? Hoe motiveer je je team? Dit jaar leer je hoe je deze
vaardigheden in kunt zetten in de praktijk. Je gaat werken aan
praktijkgerichte projecten en ook tijdens praktijkdagen neem je
regelmatig de leiding.
Dit jaar loop je geen stage, je studeert namelijk al af in maart!
Dit geeft je een voorsprong op andere toerisme-studenten.
Werkgevers zitten in die tijd namelijk te springen om jou!
Mocht je meteen willen gaan werken, dan kunnen wij je helpen
bij het vinden van de juiste baan op één van onze 500+
recreatiebedrijven in 16 Europese landen.

Leerjaar 1
Leerjaar 1 draait helemaal om de basis. Je krijgt branchevakken als Hospitality, Entertainment en Internationaal, en algemene vakken zoals Economie,
Rekenen en Engels, Frans en Duits of Spaans. Maar leren doe je niet alleen
in de klas. Elke week vindt er een andere praktijkdag plaats, waar jij alles
over het toerisme ontdekt. In de zomer helpen wij je aan een stage op een
van onze 500+ recreatiebedrijven in 16 Europese landen.
Tijdens deze stage maak je kennis met allerlei onderdelen van de toerismebranche. Zo leer je de diverse functies binnen een recreatiebedrijf echt
kennen. Je kunt bijvoorbeeld ervaring opdoen op het gebied van Front
Office, Hosting, of Entertainment.

Leerjaar 2
In leerjaar 2 ga jij aan het begin van het jaar een specialisatie kiezen en
kennis maken met leidinggevende taken. Naast de algemene vakken krijg je
dan verdiepende Front Office of Entertainment lessen. Ook dit jaar loop je
stage, dit keer is deze gericht op de specialisatie die je hebt gekozen.
Verdieping Entertainment
Tijdens de verdieping Entertainment leer je nóg meer over het organiseren
en begeleiden van sport- en spelactiviteiten, entertainmentprogramma’s,
shows en andere vormen van entertainment in de toerismebranche. Omdat
een Entertainer ook het aanspreekpunt voor gasten is ligt de nadruk tijdens
deze lessen ook op beroepshouding en gastvrijheid. Je leert over verschillende doelgroepen, want jouw toekomstige publiek is heel divers: jonge
kinderen, tieners, volwassenen en ouderen. Daarnaast leer je te innoveren
en in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en trends.
Verdieping Front Office
Kies je voor de verdieping Front Office, dan leer je alles wat je nodig hebt
om als zelfstandig Front Office medewerker aan de slag te gaan. Tijdens de
lessen komen onderwerpen als digitale vaardigheden, gasttevredenheid,
gastcontact via social media, gesprekstechnieken, klachtenafhandeling,
touroperating, reserveringssysteem en commercieel handelen aan bod.
Hierdoor ben jij straks iemand die graag vóór de schermen werkt en het
leuk vindt om met gasten om te gaan. Ook word je het voorbeeld van
ultieme gastvrijheid en herken je commerciële kansen.
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Wat leer je tijdens de opleiding?
-

Werken in een internationale omgeving
Omgaan met collega’s en gasten uit alle landen
Begeleiden en organiseren van entertainmentprogramma’s
Gasten ontvangen en informeren
Verkopen van producten en diensten
Klachten afhandelen
Administratie en reserveringssysteem
Klantenservice via telefoon, e-mail en social media
Leidinggeven en gesprekken voeren
3 moderne vreemde talen

Na de opleiding:
Na het volgen van deze opleiding ben je een specialist op het
gebied van Front Office en Entertainment. Je beschikt over sociale
en communicatieve vaardigheden, je bent zelfstandig en je
spreekt meerdere talen. Kortom, je hebt de wereld wat te bieden!
Je komt voor veel internationale functies bij verschillende
bedrijven in aanmerking. Dit zijn slechts een paar mogelijkheden:

Bedrijven:

•
•
•
•
•
•

Campings
Hotels
Attractieparken
Resorts
Bungalowparken
(Water)sportbedrijven

Functies:

• Hoofdanimator
• S ales & Customer Care
medewerker
• Host
• Info & Verkoop medewerker
• Allround medewerker

•
•
•
•
•

In-/Outdoorcentra
Cruisemaatschappijen
Horecabedrijven
Evenementenorganisaties
Mediabedrijven

•
•
•
•
•
•

Front Office medewerker			
Beheerder
Assistent-Beheerder
Front Office manager
Reisbegeleider
Campinghost

VACANSOLEIL
ACADEMY
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Super tof om kinderen
blij te maken!

Ik profiteer nog elke
dag van de opleiding!
Ik zou zo nog een keer voor de Vacansoleil Academy kiezen. Ik heb er zo
ontzettend veel geleerd en daar profiteer ik nog elke dag van. Als Front
Office student heb ik geleerd om gasten in- en uit te checken, hoe je ze
verwelkomt en nog veel meer.

Toen ik klein was, gingen we altijd naar campings en dat was
geweldig. Ik was de hele dag bij het animatieteam te vinden om met
alle activiteiten mee te doen. Deze opleiding sluit daar natuurlijk
perfect op aan.

Daarnaast heb ik mijn eigen doelstellingen leren te ontwikkelen en die heb
ik allemaal volbracht. Ik ben opener geworden, mijn gezichtsuitdrukking is
veranderd en ik ben vrolijker, zelfverzekerder en spontaner geworden.

Tijdens de lessen heb ik geleerd hoe je activiteiten moet
voorbereiden, uitvoeren en evalueren. Dit komt goed van pas tijdens
de stages. Het hoogtepunt van de opleiding! Andere taal, andere
cultuur, nieuwe mensen… Je leert dan zo ontzettend veel.

Na de opleiding ben ik via de baanbemiddeling van European Leisure Jobs
aan de slag gegaan als fulltime Front Office medewerker voor Camping
Klein Paradijs in Chaam. Hier kan ik alles wat ik heb geleerd in de praktijk
brengen!

Werken op een camping is sowieso erg leuk. Je bent heel de dag
buiten en er zijn veel activiteiten waar je lekker je energie in kwijt
kunt. Daarnaast is het super tof om te zien hoe blij je kinderen kunt
maken met alle activiteiten!

Tessa de Visser

Oud student - Scalda Goes / Frontoffice medewerker Camping Klein Paradijs

Pim Michels

Student Leerjaar 3 – ROC van Amsterdam

Werken in de toerismebranche
is een feestje!
Ik geef Spaans en de Praktijkdag aan de Vacansoleil Academy. Ik heb zelf de opleiding ook
gedaan. In de loop der jaren ben ik doorgegroeid tot docent. Met mijn ervaring probeer ik de
studenten te helpen. Zo kan ik me heel goed voorstellen hoe zij zich voelen. Daarnaast kan ik
veel voorbeelden geven uit de praktijk.
Een camping is een heel goede leerschool. Juist omdat hier alle faciliteiten aanwezig zijn.
Er zijn diverse afdelingen, alle werkzaamheden kunnen geleerd worden en je kunt
kennismaken met heel veel verschillende sectoren.
De toerismebranche groeit nog elke dag. Dat is natuurlijk niet voor niets. Het is een feestje om
in deze branche te werken! Je bent altijd omringd door een vakantiesfeer. Ook kun je mensen
blij maken en daar krijg je veel voor terug.
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Joset Chacón

Oud-student / Docent Vacansoleil Academy
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niveau 3

Zelfstandig Werkend
Gastheer / Gastvrouw
Internationaal

De MBO opleiding Zelfstandig Werkend Gastheer/Gastvrouw
Internationaal is een verkorte voltijdopleiding.
Je krijgt 2,5 jaar les en praktijk op niveau 3.

Leerjaar 1
Leerjaar 1 draait helemaal om de basis. Je krijgt branchevakken als
Hospitality, Internationaal, Praktijklessen Bediening en Praktijklessen
Koken. Ook leer je vreemde talen zoals Engels, Frans en Duits of Spaans.
Maar leren doe je niet alleen in de klas. Elke week is er een praktijkdag,
waar jij nog veel meer over de branche ontdekt. In de zomer helpen wij
je aan een stage op een van onze 500+ recreatiebedrijven in 16 Europese
landen.

Leerjaar 2
In leerjaar 2 gaan we dieper in op het werken als Zelfstandig Werkend
Gastheer/Gastvrouw. Je wordt allround op de proef gesteld, zodat jij na
je opleiding ook echt in staat bent om zelfstandig te werken in zowel de
keuken als de bediening. Ook dit jaar leer je voor een groot deel in de
praktijk. Naast de praktijkdagen loop je in de zomer opnieuw stage op
een van onze 500+ recreatiebedrijven in 16 Europese landen.

Leerjaar 3
In het derde jaar staat alles in het teken van het afstuderen en je
toekomst na de opleiding. Dit jaar loop je geen stage, je studeert namelijk
al af in maart. Dit geeft je een voorsprong op andere toerisme-studenten.
Werkgevers zitten in die tijd namelijk te springen om jou! Mocht je
meteen willen gaan werken, dan helpen wij je bij het vinden van de juiste
baan op één van onze 500+ recreatiebedrijven in 16 Europese landen.

Wat leer je tijdens de opleiding?
-
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Werken in een internationale omgeving
Omgaan met collega’s en gasten uit alle landen
Creëren van een gezellige, ontspannen sfeer
Vriendelijkheid, gastvrijheid en vakbekwaamheid
Snel en professioneel bedienen
Het zelfstandig bereiden van diverse gerechten
Verkopen van producten en diensten
3 moderne vreemde talen
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Na de opleiding:
Na het volgen van deze opleiding ben je een specialist op het
gebied van internationale horeca. Je beschikt over sociale en
communicatieve vaardigheden, je bent zelfstandig en je spreekt
meerdere talen.
Kortom, je hebt de wereld wat te bieden! Je komt voor veel
internationale functies bij verschillende bedrijven in aanmerking.
Dit zijn slechts een paar mogelijkheden:

Bedrijven:

•
•
•
•
•
•

Campings
Hotels
Attractieparken
Resorts
Bungalowparken
(Water)sportbedrijven

Functies:
•
•
•
•
•
•

Kok
Horeca medewerker
Gastheer/Gastvrouw
Restaurantmanager
Horecamanager
Catering medewerker

•
•
•
•
•

In-/Outdoorcentra
Cruisemaatschappijen
Horecabedrijven
Evenementenorganisaties
Mediabedrijven

•
•
•
•
•

Hospitality medewerker
Medewerker bediening
Barista
Barmanager
Sommelier

VACANSOLEIL
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Mijn Spaans is met
sprongen vooruit gegaan!
Een van de dingen die ik wilde leren tijdens mijn stage was Spaans.
Dat is zeker gelukt! Ik heb in de horeca mogen werken op Camping Del
Mar in Spanje. Ik heb veel Spaans kunnen spreken met de gasten en met
mijn collega’s en daardoor spreek ik nu goed Spaans.
Als je in de bar werkzaam bent, heb je veel contact met gasten.
Mijn Spaans ging al snel met sprongen vooruit! Behalve Spaans heb ik
ook mijn Engels en Frans kunnen oefenen. Wat ik allemaal mocht doen
in de horeca? Bestellingen opnemen en opdienen, de bar opstarten en
bestellingen bereiden.
Ik vond vooral het contact met de gasten erg leuk. Als jij je werk goed
doet, hebben de gasten een leuke vakantie. En daar doe je het
uiteindelijk allemaal voor!

Jarno Zwaagstra

Student Leerjaar 1 – ROC Midden Nederland

Van A tot Z verantwoordelijk
voor de horeca
Na mijn studie heb ik verschillende horecafuncties in Frankrijk, Italië, Duitsland en
Nederland gehad. Hierna kwam ik mijn huidige baan op het spoor. De campingeigenaren
van mijn eerste stagecamping in Frankrijk hebben ook een camping in België, Parc la
Clusure.
Zij zochten op dat moment een horecamanager voor hun camping. Ik heb natuurlijk direct
gesolliciteerd! Nu ben ik van A tot Z verantwoordelijk voor alle horecafaciliteiten. Van ‘de
plinten tegen de muur’ tot marketing, inkoop en personeel.
Ik werk er het hele jaar fulltime. In het hoogseizoen stuur ik medewerkers aan. Ik maak
draaiboeken voor evenementen en open en sluit het restaurant, ‘le dîner’ en de bar bij het
zwembad. Flink aanpoten!
In het laagseizoen hebben we een kleiner team. Ook heel leuk! In de winter is het rustiger,
meer een 9-tot-5 baan. Dan werk ik op kantoor en ga ik naar beurzen om ideeën op te
doen, contacten te leggen en het park te promoten.

Dominique Bus

Oud-student / Horecamanager Parc la Clusure
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Internationale

stages in
16 landen

INTERNATIONALE STAGES
Tijdens je 1e en 2e schooljaar ga je een aantal maanden op stage om praktijkervaring op te doen. Deze stageplek hoef je niet zelf te regelen. Door onze
samenwerking met 500 vakantieparken in 16 Europese landen ben je verzekerd
van een toffe stage!
De stages zijn vaak het hoogtepunt van je studietijd. Zo’n stage is echter ook
heel spannend. Voor jou, maar ook voor je ouders/verzorgers. Doordat we al
15 jaar samenwerken met een groot netwerk van erkende leerbedrijven die we
van binnen en buiten kennen, kom je altijd in een veilige omgeving terecht.
Nog een voordeel: wij regelen voor alle studenten een stage! Je gaat een
sollicitatietraject in en wij regelen de matching. Kernvragen daarbij zijn; wat
zijn je leerbehoeftes, waar ben je aan toe en naar wie zijn onze partners op zoek?
We begeleiden je tijdens je stage en gaan ook bij je op bezoek. Gedurende zo’n
bezoek praten we met jou en de lokale stagebegeleider en zorgen we ervoor
dat iedereen tevreden is. De gehele stageperiode is er een 24/7 nooddienst die
je kunt bellen, mocht er toch iets gebeuren.
Om ervoor te zorgen dat iedereen genoeg informatie heeft over de opleiding
en de stages, organiseren we in het 1e en 2e leerjaar twee ouderavonden.
Eén aan het begin van het schooljaar en eentje net voor de stageperiode.

Wij werken al 30 jaar
met studenten!
Ik ben directrice van camping Domaine du Bel Air, een camping aan de
Bretonse kust. Wij werken al zeker 30 jaar met studenten! In 2004 zijn we
gestart met studenten van de Vacansoleil Academy en dat bevalt uitstekend.
Het zijn goed opgeleide en bijzonder gemotiveerde krachten die overal inzetbaar zijn.
Anderzijds vormt onze camping ook voor hen een uitstekende praktijkschool
waar ze met alle ins en outs van de branche te maken krijgen. De stagiairs
arriveren in mei. We proberen ze dan zo warm mogelijk te verwelkomen.
In de maand juni krijgen ze alle tijd om veel te leren, zodat ze in het hoogseizoen
stevig in hun schoenen staan.
Natuurlijk, het is niet alleen maar werken. Leuke uitstapjes horen er ook bij.
Lang geleden ben ik ook als stagiaire begonnen, dus ik weet hoe het is om een
tijdje in het buitenland te leven en te werken.

Liesbeth van Horne

Directrice/Eigenaresse Domaine du Bel Air

Academy studenten
hebben een voorsprong
In de toerismebranche en zeker op een camping is het belangrijk
dat alle medewerkers een hecht team vormen. Stagiairs krijgen
dezelfde taken en verantwoordelijkheden als vaste medewerkers.
Ze worden begeleid door de afdelingsmanagers.
We hebben elk jaar stagiairs van de Vacansoleil Academy, dat is
voor ons ideaal. Je merkt aan deze studenten dat ze weten dat
toerisme een vak apart is. Ze weten wat gastvrijheid inhoudt, ze
kennen de systemen en ze zijn flexibel ingesteld. Ze hebben een
voorsprong en zijn vaak zelfs beter op hun taken voorbereid dan
sommige seizoensmedewerkers.
Kansen op een baan? Hier stromen regelmatig studenten door naar
een job als campingmedewerker!

Michel Roelofs

Directeur Iris Parc Camping Birkelt
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Baanbemiddeling via
European Leisure Jobs
Volg je één van onze MBO opleidingen,
dan studeer je na 2,5 jaar af in maart.
Veel recreatiebedrijven staan in deze
periode te springen om medewerkers
voor het naderende seizoen. Daardoor

zijn er volop vacatures voor JOU!
Tijdelijke functies, maar ook vaste banen.
European Leisure Jobs werft en selecteert
jaarlijks ruim 1200 medewerkers voor
verschillende toerismevacatures zoals
Entertainment-, Front Office- en
Horecafuncties. Na je opleiding helpen zij
je graag aan een baan bij één van de ruim
500 recreatiebedrijven in 16 Europese
landen die bij de opleiding zijn
aangesloten.

Benieuwd naar de vacatures?
Kijk dan op:

europeanleisurejobs.nl
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De afgelopen 15 jaar hebben al honderden oud-studenten op deze
manier een leuke baan gevonden. Op prachtige parken van Vacansoleil, bij Iris Parc, de Europese campingketen van Vacansoleil, of bij de
500+ recreatiebedrijven die zijn aangesloten bij de opleiding.
Wat voor functies zij dan bekleden? Hoofdanimator, Kok, Sales &
Customer Care medewerker, Horeca medewerker, Host, Gastheer/
Gastvrouw, Info & Verkoop medewerker, Restaurantmanager,
Allround medewerker, Horecamanager, Front Office medewerker,
Catering medewerker, Beheerder, Medewerker bediening,
Assistent-Beheerder, Barista, Front Office manager, Barmanager,
Reisbegeleider, Sommelier, Campinghost... Noem maar op!

Werken op het Vacansoleil
Hoofdkantoor
Heb jij er altijd al van gedroomd om voor Vacansoleil op kantoor aan de
slag te gaan? Komt dat even goed uit! Vacatures op het hoofdkantoor in
Eindhoven worden ook regelmatig ingevuld door afgestudeerden van
de Vacansoleil Academy.

Zo zijn er op dit moment alumni werkzaam op de afdelingen Sales &
Customer Service, Operations en Planning. Maar er zijn nog veel meer
mogelijkheden natuurlijk, Vacansoleil is altijd op zoek naar nieuw
talent! Twee oud-studenten zijn momenteel bijvoorbeeld werkzaam
als docent voor de Vacansoleil Academy. Van wie kun je het vak beter
leren!?

Doorstuderen
Liever doorstuderen? Dat kan natuurlijk ook. Een diploma van de
Vacansoleil Academy is de perfecte basis voor een vervolgstudie op
HBO niveau! Leisure & Hospitality studenten stromen vaak door in de
richtingen Toerisme en Management, Toerisme en Vrijetijdsmanagement, Event Management, Sports & Leisure, talenstudies en diverse
andere opleidingen.
Zelfstandig Werkend Gastheer/Gastvrouw studenten stromen vaak
door naar niveau 4 opleidingen zoals Manager/Ondernemer Horeca
of Gastronoom/Sommelier.

Het hele jaar door werk
Er wordt wel eens gedacht dat je met onze opleidingen alleen in de
zomer aan het werk kunt. Dat is een misvatting die we natuurlijk graag
uit de wereld helpen. Het toerisme-seizoen wordt langer, doordat
mensen er steeds vaker tussenuit willen en verspreid over het hele jaar
op vakantie gaan. Voor veel recreatiebedrijven duurt het seizoen nu al
van februari t/m november. Veel van de eerder genoemde bedrijven
zijn dan ook gewoon het hele jaar open.
Ook bij bedrijven die wel sluiten is er in de winter nog veel te doen.
Zo zijn er dan veel mensen werkzaam om ervoor te zorgen dat alles
wordt voorbereid voor het nieuwe seizoen. Maar ook worden er
boekingen gemaakt, beurzen bezocht en reclame gemaakt.
Daarnaast overwinteren steeds meer mensen in het buitenland,
waardoor ook in deze gebieden het hele jaar door vraag is naar
goede medewerkers. Hierdoor zijn er ook vele vaste banen in de
toerisme-sector!
In de wintermaanden is er natuurlijk nog veel meer te doen in de
toerismebranche! Van oktober t/m maart gaan er bijvoorbeeld veel
mensen op wintersport. Heb je jezelf wel eens afgevraagd waar al die
meertalige ski-instructeurs, Front Office- en Horeca medewerkers
vandaan komen? Onder andere van de Vacansoleil Academy!

VACANSOLEIL
ACADEMY
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Wie gingen je voor?

NAAM:
Dennis Murre

Jordy van Cauteren

NAAM:
Dennis Nieman

NAAM:
Simone Does

NAAM:
Daan Beentjes

NAAM:
Marnik van Es

NAAM:
Laura Adema

NAAM:
Nikki van Esch

NAAM:
Mitch Stadhouders

NAAM:
Dennis van Aalst

BAAN/STUDIE:

BAAN/STUDIE:

BAAN/STUDIE:

BAAN/STUDIE:

BAAN/STUDIE:

BAAN/STUDIE:

BAAN/STUDIE:

BAAN/STUDIE:

BAAN/STUDIE:

BAAN/STUDIE:

NAAM:

NAAM:

NAAM:

NAAM:

NAAM:

NAAM:

NAAM:

NAAM:

NAAM:

NAAM:

Docent Vacansoleil
Academy

Karlijn Vermeulen

Animator Camping
El Delfin Verde

Frank Weijers

Hoofdanimator
Camping Kids

Stan Louwerse

Destination Representative bij Thomas Cook

Stan Verspagen

Front Desk Receptionist bij Van der Valk
Hotel Eindhoven

Tessa de Visser

Hoofdanimator
Camping Santa Monica

Dominique Bus

Receptiemanager
Camping Petite Suisse

Linde Kuijer

Medewerker Beheer
& Montage European
Leisure Support

Wessel van de Gevel

Coördinator Receptie
Iris Parc

Stan van de Boom

Party Manager bij
Oseven

Vivian van Hugten

BAAN/STUDIE:

BAAN/STUDIE:

BAAN/STUDIE:

BAAN/STUDIE:

BAAN/STUDIE:

BAAN/STUDIE:

BAAN/STUDIE:

BAAN/STUDIE:

BAAN/STUDIE:

BAAN/STUDIE:

NAAM:

NAAM:

NAAM:

NAAM:

NAAM:

NAAM:

NAAM:

NAAM:

NAAM:

NAAM:

Hogere Hotelschool

Olga Winters
BAAN/STUDIE:

Medewerker Operations
Vacansoleil
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NAAM:
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International Recruiter
Entertainment bij
European Leisure Jobs

Sanne Brusselaars
BAAN/STUDIE:

Sales & Customer Care
Vacansoleil

Receptionist Camping
Les Vikings

Ruby Groenewoud
BAAN/STUDIE:

Receptioniste Camping
Le Fayolan

Hoofdanimator
Camping Le Soleil
Fruité

Danielle de Waard
BAAN/STUDIE:

Junior Campinghost
Camping La Sirène

Receptioniste Camping
Klein Paradijs

Noor Goossens
BAAN/STUDIE:

HBO Leraar Spaans
tweedegraads
Hogeschool Utrecht

Horecamanager
Parc la Clusure

Ruby Botman
BAAN/STUDIE:

Receptioniste Iris Parc
Camping Le Grand
Dague

Restaurantmanager
Camping Le Pique

Jeffrey Tan
BAAN/STUDIE:

Marketing Stagiair
bij European Leisure
Support

Medewerker Yield
Vacansoleil

Karim Sharafeldin
BAAN/STUDIE:

Hoofdanimator
Camping Éden

Sales & Customer Care
Vacansoleil

Joset Chacón
BAAN/STUDIE:

Docent Vacansoleil
Academy

Horeca medewerker
Elkerliek Ziekenhuis

Ninja van Heesch
BAAN/STUDIE:

Sociaal Pedagogische
Hulpverlening Avans
Breda

VACANSOLEIL
ACADEMY
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Meer dan 500 partners in 16 Europese landen

VACANSOLEIL
ACADEMY

Vacansoleil
Camping Holidays

Samen met jou kijken we welke functie het beste bij je past.
Het is belangrijk dat een baan matcht met jouw kennis en
vaardigheden. Met jouw talenten. Maar ook met jouw wensen
en toekomstplannen. Welke kant wil je op? Waar droom je van?

European Leisure Jobs verbindt jou met de beste werkgevers in
de Europese toerismebranche. Zo selecteren we bijvoorbeeld al
ruim 25 jaar de beste medewerkers voor Vacansoleil.
Ook werken we met vele grote vakantieparken en ketens in
16 landen in Europa zoals Iris Parc, Human Company, Yelloh!
Village en Sunêlia Vacances.

Wij helpen je graag op weg. Je krijgt de kans om jezelf te ontwikkelen. Wij zorgen voor de juiste training en voor persoonlijke
begeleiding. Vóór en tijdens je werkzaamheden.

Elk jaar heeft European Leisure Jobs ruim 1200 vacatures. Daar zit
er ongetwijfeld één voor jou tussen! Droom je van een leuke
Front Office, Entertainment of Horeca baan? Dan ben je op de
juiste plek. We hebben tijdelijke functies zoals vakantiewerk,
seizoensbanen en stages. Maar ook vaste banen voor professionals.

Vacansoleil heeft inmiddels 50 jaar ervaring in het aanbieden van
luxe campingvakanties. Het bedrijf heeft vestigingen in Nederland,
België, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Italië,
Hongarije, Polen, Engeland en Ierland. Vacansoleil verzorgt
jaarlijks ruim 140.000 vakanties.
De missie van Vacansoleil luidt als volgt: ‘Wij bezorgen al onze
internationale gasten de best mogelijke campingvakantie; hiermee
dragen we bij aan het laten uitkomen van kleine en grote dromen.’
Een enthousiast team van 210 medewerkers op de kantoren en
meer dan 1250 collega’s op de 500 campings biedt onze gasten de
tijd van hun leven met luxe accommodaties op prachtige parken.

MEER DAN 500 PARTNERS IN 16 EUROPESE LANDEN
Vacansoleil werkt samen met 500 top campings verspreid over 16
Europese landen. Op veel van die campings leren studenten van
de Vacansoleil Academy de fijne kneepjes van de toerismebranche.
Elk jaar lopen alle studenten stage op een camping of bij een
ander recreatiebedrijf. Nadat studenten afstuderen vinden veel
van hen hier ook een (vaste) baan of gaan ze aan de slag op het
Vacansoleil hoofdkantoor.
VACANSOLEIL
ACADEMY

DE PERFECTE MATCH

Iris Parc is de sterk groeiende en zelfstandige campingketen van
Vacansoleil. Als geen ander zijn zij zich er van bewust dat goed
opgeleide medewerkers essentieel zijn in de branche.
Veel studenten van de Vacansoleil Academy komen dan ook
terecht op één van de Iris Parc campings.

EUROPEAN LEISURE JOBS

VACANSOLEIL IS AL VELE JAREN EEN BEGRIP ONDER
VAKANTIEGANGERS! DE REISORGANISATIE IS TE
VINDEN OP MEER DAN 500 CAMPINGS IN 16
EUROPESE LANDEN EN IS DAARMEE DE GROOTSTE
AANBIEDER VAN LUXE CAMPINGVAKANTIES IN
EUROPA. ALLE BESCHIKBARE KENNIS EN ERVARING
VAN DE ORGANISATIE EN VAN DE 500+ AANGESLOTEN
VAKANTIEPARKEN IS IN DE MBO-OPLEIDINGEN VAN DE
VACANSOLEIL ACADEMY VERWERKT. HET IS DUS GEEN
WONDER DAT DE OPLEIDING PERFECT AANSLUIT OP DE
WENSEN EN BEHOEFTEN VANUIT DE PRAKTIJK!
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IRIS PARC; EEN EIGEN KETEN

Win-win situatie voor studenten
en het bedrijfsleven
De samenwerking tussen een school en het bedrijfsleven is een prachtige manier van opleiden.
De medewerkers vanuit het bedrijf weten exact wat er speelt en zij verzorgen dan ook een
gedeelte van de lessen.
Dit zorgt er ook voor dat studenten goed voorbereid op stage gaan. Het is een win-win
situatie. Ten eerste heb je goed opgeleide stagiairs die makkelijk in te passen zijn. Daarnaast
kunnen wij als school de stages goed aanpassen aan de behoefte van de branche.
Met Vacansoleil op het CV komen de studenten zonder problemen aan de bak in de branche.
Je zet toch een keurmerk weg en dat is alleen maar gunstig voor de toekomst.

Emmy Bakker

Directrice Cingel College Breda

VACANSOLEIL
ACADEMY
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Open dagen en
meeloopdagen
WIL JE DE VACANSOLEIL ACADEMY ECHT ERVAREN? MELD JE DAN AAN VOOR
EEN MEELOOPDAG! TIJDENS ZO’N DAG KRIJG JE EEN INDRUK VAN DE LESSEN, JE
MEDE-STUDENTEN EN DE DOCENTEN. ZO WEET JE PRECIES WAT JE TE WACHTEN
STAAT ALS JE VOOR DE OPLEIDING KIEST. JE KUNT JE AANMELDEN VOOR EEN
MEELOOPDAG OP VACANSOLEILACADEMY.NL/MEELOOPDAG. NA HET INVULLEN
VAN JE GEGEVENS KRIJG JE ZO SNEL MOGELIJK EEN UITNODIGING.

WIL JE MEER WETEN OVER DE OPLEIDINGEN? BEZOEK DAN EEN
VAN DE OPEN DAGEN! ONZE STUDENTEN EN DOCENTEN VERTELLEN
JE GRAAG OVER DE OPLEIDING EN OVER HUN ERVARINGEN.
VOOR MEER INFORMATIE EN ALLE ACTUELE DATA KUN JE ALTIJD
KIJKEN OP ONZE WEBSITE VACANSOLEILACADEMY.NL

OPEN DAG
ROC van Amsterdam
Dinsdag 13 november 2018
Zaterdag 26 januari 2019
Donderdag 14 maart 2019

OPEN DAG
ROC Midden Nederland Nieuwegein
Woensdag 28 november 2018
Zaterdag 19 januari 2019
Donderdag 21 februari 2019
Dinsdag 19 maart 2019
Donderdag 13 juni 2019

OPEN DAG
Zadkine Rotterdam
Donderdag 8 november 2018
Vrijdag 18 januari 2019
Zaterdag 19 januari 2019
Dinsdag 12 maart 2019

OPEN DAG
ROC Nijmegen
Zaterdag 24 november 2018
Donderdag 28 februari 2019
Maandag 17 juni 2019

OPEN DAG
Scalda Goes en Middelburg
Vrijdag 23 november 2018
Vrijdag 1 februari 2019
Zaterdag 2 februari 2019
Donderdag 21 maart 2019
Maandag 27 mei 2019
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OPEN DAG
Cingel College Breda
Donderdag 22 november 2018
Dinsdag 15 januari 2019
Donderdag 24 januari 2019
Donderdag 14 maart 2019

VACANSOLEIL
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Aanmelden

Nadat je je gegevens hebt ingevuld en de stappen
op de website hebt gevolgd, word je door het ROC
van jouw keuze uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

Praktische
informatie

Toelatingseisen

Studiekosten

doorstroom

WAT ZIJN DE TOELATINGSEISEN?
Om je aan te kunnen melden voor één van
de opleidingen moet je in het bezit zijn van een:
•
•
•

Instroom (VMBO K / GL / T, MBO niveau 2
of overgangsbewijs HAVO of VWO 3-4)

VMBO-diploma K, GL of T
MBO-diploma op niveau 2
Overgangsbewijs van 3 naar 4 HAVO of VWO

Daarnaast:
•
Heb je minimaal een voldoende voor Engels
en bij voorkeur ook voor één of meerdere
andere moderne vreemde talen in je pakket.
•
Ben je bereid om stage te lopen in de periode
april t/m september.

jaar 1

jaar 3

VACANSOLEIL
ACADEMY

DE KOSTEN VOOR HET NIEUWE STUDIEJAAR BESTAAN UIT WETTELIJK
VERPLICHTE KOSTEN EN DE BIJKOMENDE STUDIEKOSTEN.
DE INFORMATIE OVER HET WETTELIJK VERPLICHTE LESGELD VIND JE
OP WWW.DUO.NL. DE BIJKOMENDE STUDIEKOSTEN BEDRAGEN:*

Leerjaar 1

jaar 2
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Heb je er goed over nagedacht en weet je ook al op
welk ROC je de opleiding wil volgen?
Dan ben je er klaar voor! Meld je snel en gemakkelijk
aan op onze website vacansoleilacademy.nl

Leidinggevende Leisure & Hospitality
Internationaal (niveau 4)

Zelfstandig Werkend Gastheer /
Gastvrouw Internationaal (niveau 3)

Allround basisjaar en stage
(entertainment/front ofﬁce/horeca/
winkel/terrein/zwembad)

Allround basisjaar en stage
(bediening/bar/snack/keuken)

Verdiepende module en stage in
richting van entertainment of front ofﬁce

Verdiepend leerjaar en internationale
horeca stage gastheer/gastvrouw

Diploma in maart

Diploma in maart

Basispakket kleding: 65 euro
Introductieweek: 100 euro
Online lesmateriaal: 165 euro
Praktijkdagen: 50 euro
Trainingsweek: 350 euro
Overige boeken, readers en lesmaterialen:
285 euro

Leerjaar 2

Online lesmateriaal: 165 euro
Praktijkdagen: 50 euro
Trainingsweek: 350 euro
Overige boeken, readers en lesmaterialen:
285 euro

Leerjaar 3

Online lesmateriaal: 165 euro
Praktijkdagen: 50 euro
Overige boeken, readers en lesmaterialen:
285 euro

Bij aanvang van de opleiding dien je in het bezit te
zijn van een laptop. * Kosten onder voorbehoud van
typefouten en wijzigingen.

VACANSOLEIL
ACADEMY
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15

Vacansoleil
Academy! JAAR
WEET JIJ WAT DE OVEREENKOMST IS TUSSEN
PRINSES AMALIA, HET NUMMER CRAZY IN LOVE VAN
BEYONCÉ EN JAY-Z EN DE VACANSOLEIL ACADEMY?
ALLE DRIE ZAGEN ZE HET LICHT IN 2003!

15 jaar geleden besloten Vacansoleil en enkele ROC’s de krachten
te bundelen. Samen zochten zij een antwoord op de grote
behoefte aan professionele medewerkers in de toerismebranche.
Het resultaat? Een veelzijdige en praktijkgerichte opleiding op MBO
niveau. De Vacansoleil Academy! Het allereerste studiejaar startte
in 2003 en nu, vele jaren later, is deze opleiding uitgegroeid tot een
voorloper op het gebied van Toerisme opleidingen.
Zoals je ziet is er in al die jaren veel veranderd. Maar één aspect
blijft hetzelfde. Elk jaar verwelkomen we nieuwe studenten die
een specialist willen worden op het gebied van Front Office,
Entertainment of Horeca. Studenten die sociale en communicatieve
vaardigheden willen leren, zelfstandig willen worden en meerdere
talen willen leren.
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Ben jij ook zo’n student? Hopelijk zien we jou dan op deze foto’s
bij het volgende jubileum!
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