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   Op de cover: Liza 
Liza heeft gekozen 
voor de brede 
opleiding Manager 
Travel & Luchtvaart 
omdat ze daar later 
veel kanten mee  
op kan.  

Fleur volgt de opleiding Luchtvaartdienstverlener en haar droom  
is om als stewardess bij KLM de wereld over te vliegen.

Dynamiek, 24/7 in actie en een glimlach op ieders  
gezicht. Bij het Zadkine Travel & Leisure College 
leiden wij je op voor een uitdagende baan in de wereld 
van travel, hospitality en luchtvaart.

Of je nu reizigers op de luchthaven met het inchecken helpt, in het vliegtuig zorgt dat  
iedereen een ontspannen vlucht heeft of gasten warm ontvangt in het hotel, jij leert  
hoe je met jouw persoonlijkheid het verschil maakt. Zo creëer je onvergetelijke  
herinneringen voor jouw gasten.

Een opleiding bij ons college geeft jou een vliegende start. Onze praktijklokalen  
zijn ingericht om de praktijk dagelijks te beleven. Zo hebben we een eigen vliegtuig, 
waar leerlingen van de opleiding Luchtvaartdienstverlening alle fijne kneepjes van  
het vak leren. In onze gloednieuwe hotel lobby leer je gasten in- en uitchecken,  
gasten ontvangen en alles wat met front- en backoffice te maken heeft.

Het Zadkine Travel & Leisure College helpt jou om die kwaliteiten te ontwikkelen en kleur 
te geven aan de reis en het verblijf van jouw gasten. Zo ben jij straks het visitekaartje 
in het hotel, het vakantiepark of op de luchthaven.

CREATE NEW
MEMORIES

Wij zijn Remco Nefs en Marco Hugens. Wij zijn de voor-
lichters voor de Colleges Horeca, Toerisme, Dienst-
verlening & Facility en Brood & Banket bij Zadkine. 
Tijdens voorlichtingen en Open Dagen staan wij klaar 
om al jouw vragen te beantwoorden. Wil je de sfeer 
komen proeven en een les bijwonen? Dan treffen we 
elkaar tijdens een meeloopdag op het Benthemplein. 
Verder verzorgen wij alle intakeactiviteiten en komen 
we langs op vmbo scholen om voorlichting te geven. 
Wil je meer weten over onze opleidingen dan kun je 
hiervoor bij ons terecht. Wij kijken er naar uit om jou 
te ontmoeten! Remco Nefs r.nefs@zadkine.nl en  
Marco Hugens m.hugens@zadkine.nl
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Daarom zorgen we er voor dat je  
je thuis voelt, je studie uitdagend  
is en je straks klaar bent voor een 
volgende stap.

HOE VER WIL JIJ KOMEN?
Opleidingen op maat
Het mbo biedt opleidingen op  
4 verschillende niveaus. Op welk 
niveau je begint hangt af van jouw 
vooropleiding. Dit zijn de niveaus:  

• Niveau 1: Entreeopleidingen 
Je wordt opgeleid tot assistent. 
Deze opleidingen duren een jaar. 
Er is veel structuur en persoonlijke 
aandacht voor de studenten.

• Niveau 2: Basisberoepsopleiding 
Je voert taken uit binnen  
het bedrijf. 

• Niveau 3: Vakopleiding 
Je leert om zelfstandig je werk  
te doen. 

• Niveau 4: Middenkaderopleiding 
en specialistenopleiding 
Je leert om volledig zelfstandig  
je werk uit te voeren. Je kunt op 
veel plekken aan de slag binnen  
je vakgebied.

BOL of BBL
Op het mbo kun jij op verschillende 
manieren leren. Je kunt ervoor  
kiezen om naar school te gaan en  
stage te lopen. Of je combineert  
werken met leren. Het is dus aan  
jou hoe jij wilt leren. 

Beroepsopleidende leerweg (BOL)  
Een BOL-opleiding staat voor beroeps- 
opleidende leerweg. Je gaat de hele 

week naar school en loopt een of 
meerdere stages om praktijkervaring 
op te doen. Deze optie wordt het 
vaakst gekozen door studenten. 

Beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
Een BBL-opleiding staat voor  
beroepsbegeleidende leerweg.  
Hier werkt het precies andersom. 
Je begint direct met werken en gaat 
maar een of twee dagen naar school. 
Wil je een BBL-opleiding volgen,  
dan heb je een baan nodig bij een 
erkend leerbedrijf.

Later komt steeds dichterbij. Elke dag 
begrijp je beter wat je wel en niet wilt. 
En bij het vinden van jouw weg kun je 
vast wat hulp gebruiken. Zadkine is er 
voor je. Als je twijfelt of nog geen idee 
hebt, maar ook als je al een plan hebt. 
Het gaat om jou. De keuzes die je nu 
maakt, zijn belangrijk voor de rest van 
je leven. Wij helpen je graag bij het 
maken van die keuzes. Samen met 
docenten, begeleiders en bedrijven 
stippelen we jouw persoonlijke route 
uit. Stap voor stap geven we die sa-
men met jou vorm. Met de ruimte om 
een beetje af te buigen, bij te draaien  
of even een andere richting op te 
gaan. Zodat jij je talent ontdekt,  
je hart volgt en je droom waarmaakt. 
Onze ambitie is dat jij Zadkine met 
een baan of vervolgopleiding verlaat 
en terugkijkt op een geweldige tijd. 

HOE VER  
WIL JIJ  
KOMEN?
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HAAL HET BESTE
UIT JEZELF AANMELDEN 

Je kunt je via zadkine.nl/aanmelden en de opleidings- 
pagina direct online aanmelden voor een opleiding.  
Je ontvangt na je aanmelding een bevestiging per  
e-mail en we nemen zo snel mogelijk contact met je op! 

DECANEN EN MENTOREN
Studenten die één of meer voorlichtingsactiviteiten 
bezoeken, zijn succesvoller in hun studie, weten wij uit 
onderzoek. Wil je als decaan of mentor een voorlichtings- 
bijeenkomst bij je op school organiseren? Onze  
contactpersoon Sandra Beenhakker bespreekt  
graag de mogelijkheden met je. Neem contact op  
via marketingencommunicatie@zadkine.nl.

OUDERS EN VERZORGERS
Voor ouders en verzorgers heeft Zadkine een aparte  
pagina ingericht op de website: zadkine.nl/ouders.  

OPEN DAGEN
Weet jij nog niet precies welke oplei-
ding je wilt volgen? Daar helpen wij je 
natuurlijk graag bij. Stel al je vragen 
aan onze studenten en docenten en 
beleef de sfeer op onze locaties!

De Open Dagen zijn op:
Woensdag 16 november 2022
16.00 - 20.00 uur
Vrijdag 20 januari 2023
16.00 - 20.00 uur
Zaterdag 21 januari 2023
10.00 - 14.00 uur
Woensdag 15 maart 2023
16.00 - 20.00 uur

Kijk voor meer informatie op  
zadkine.nl/ opendagen.

Wie je ook bent en welke achtergrond je ook hebt: Zadkine staat 
voor je klaar. Ook als je een extra steuntje in de rug nodig hebt. 
Bijvoorbeeld als je problemen hebt op school, in je thuissituatie 
of met je financiën. Of als er andere problemen zijn waarover  
je wilt praten. Samen met jou kijken we of je extra hulp kunt 
krijgen, zodat je je opleiding met succes kunt volgen.

Op deze pagina krijg je tekst en uitleg over het mbo.  
Je vindt er handige tips om je kind te helpen bij het  
oriënteren op het mbo. Ook lees je hoe je betrokken  
kunt blijven als je dochter of zoon begint met een  
opleiding bij Zadkine, of al een opleiding bij ons volgt.

SCHOOLKOSTEN
Als je een mbo-opleiding gaat volgen, heb je te maken 
met diverse studie/schoolkosten. Het is een belangrijke 
investering in jouw toekomst! Je vindt een overzicht van 
deze kosten op de website zadkine.nl/schoolkosten.

STUDIEFINANCIERING
Studiefinanciering voor de beroepsopleidende leerweg 
in het mbo bestaat uit een basisbeurs, een aanvullende 
beurs en een reisproduct voor de ov-chipkaart en een 
lening. Er gelden voorwaarden voor studiefinanciering in 
het mbo. Kijk voor meer informatie op de website duo.nl. 

MEER INFORMATIE
Wil je meer weten? Bijvoorbeeld over de specifieke voor-
opleidingseisen, toekomstperspectief en doorstroom- 
mogelijkheden? Kijk dan op onze website zadkine.nl.

MEELOOPDAGEN
Wil jij sfeer proeven op de locatie 
en een goed idee bij de opleidingen 
krijgen? Meld je dan aan voor een 
Meeloopdag! Tijdens deze dag loop 
je mee met een student van Zadkine. 
Zo zie je precies wat de opleiding 
inhoudt, hoor je ervaringen van  
studenten en maak je kennis  
met de docenten. Schrijf je nu  
snel in voor een Meeloopdag via: 
zadkine.nl/ meeloopdagen. 

OP DE HOOGTE BLIJVEN?
Vind je het leuk om regelmatig 
nieuwtjes te lezen over onze  
studenten, opleidingen en studeren  
in het mbo? Schrijf je dan in voor 
onze digitale nieuwsbrief. Ga naar 
zadkine.nl/nieuwsbrief.

ZADKINE STAAT
VOOR JE KLAAR

STUDIEMATCH
Ben je benieuwd welke van onze  
opleidingen bij jouw interesses 
passen? Doe de Studiematch op onze 
website: zadkine.nl/studiematch.  
Een leuke en eenvoudige mini  
beroepskeuzetest.

DE MYSTART-APP!
Voor studenten die zich aanmelden 
hebben wij de MyStart-app. In deze 
handige app volg je jouw persoon- 
lijke voortgang: van aanmelding  
tot de eerste schooldag bij Zadkine.  
Je vindt er informatie over je intake, 
veelgestelde vragen en handige links. 
Zo ben je goed voorbereid op je start 
bij Zadkine!
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TRAVEL & 
LEISURE
Vind jij het leuk om het mensen naar de zin te maken? Hou je van 
afwisseling, uitdaging plezier en ben je ook nog eens heel gastvrij? 
Bekijk dan de opleidingen van het Travel & Leisure College.

Bij al onze opleidingen staat het opdoen van veel praktijkervaring 
centraal. Zo beheers jij de nodige vaardigheden wanneer jij straks 
de arbeidsmarkt opstapt. Kies juist nu voor een mooie toekomst 
in de reis- hotel- of luchtvaartwereld en create new memories. OPLEIDINGEN OVERZICHT*

LUCHTVAART
TRAVEL & LUCHTVAART
Niveau 3 • BOL • 3 jaar

MANAGER TRAVEL & LUCHTVAART
Niveau 4 • BOL • 3 jaar

LUCHTVAARTDIENSTVERLENING 
Niveau 4 • BOL • 2 tot 3 jaar

 Bekijk de plattegrond op pagina 20 
voor meer informatie over de locaties 

Heb je een havo-of vwo-diploma? Dan is het ook 
mogelijk om onze opleidingen versneld te volgen.

BEKIJK DE SPECS OP 
ZADKINE.NL
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TRAVEL
MANAGER TRAVEL & LUCHTVAART

Niveau 4 • BOL • 3 jaar
Plan jij voor klanten die coole citytrip of bijzondere wereld-
reis? Of heet jij gasten welkom wanneer zij aankomen bij 
het hotel of vakantiepark? Dan heb jij de juiste opleiding 
gevonden. Tijdens deze veelzijdige opleiding houd jij je 
bezig met alles wat te maken heeft met reizen en vakantie. 
En droom je van een internationale carrière als (grond)ste-
ward of (grond) stewardess? Ook dat is mogelijk met deze 
opleiding. In ons vliegtuig van Zadkine Airlines leer je alles 
over veilig vliegen en het ontvangen van reizigers.

De opleiding 
In onze gloednieuwe hotellobby oefen je hoe je gasten 
welkom heet en incheckt en hen netjes van informatie ver-
schaft. Als manager geef je leiding aan frontoffice of back-
office medewerkers bij bijvoorbeeld reisorganisaties, hotels 
of luchtvaartmaatschappijen in binnen- of buitenland.

Om te leren hoe het is om leiding te geven volg je ma-
nagementvakken. Daarnaast leer je over de verschillende 
vakantiebestemmingen en hun cultuur. Kortom met deze 
brede opleiding kan jij straks op verschillende (internatio-
nale) plekken aan de slag.
 
Tijdens jouw opleiding werk je aan de hand van drie tot 
vier themalijnen per schooljaar. In leerjaar één zijn dit: 
• Hospitality 
• Customer Journey
• Duurzaamheid 
• Inkomend Toerisme 

Uiteraard krijg je ook algemene vakken zoals Nederlands, 
Rekenen, Engels, Spaans of Duits. Ook volg je meerdere 
keuzedelen. Dit doen wij via een on line programma zodat 
je deels je eigen tijd kunt inrichten en zelf een keuze kunt 
maken voor iets dat bij jou past. Aan het begin van jouw 
opleiding hoor je welke keuzedelen dit zijn. Wij zorgen 
in ieder geval voor een aanbod waar jij jezelf echt kunt 
ontwikkelen.

Travel Experience 
Wij vinden het belangrijk dat je veel praktijkervaring 
opdoet. Onze opleidingen ontwikkelen wij daarom 
samen met het bedrijfsleven en zijn heel praktijkge-
richt. Je volgt verschillende workshops en gastcolle-
ges van professionals uit de reisbranche die je alles 
vertellen over het vak. Excursies en bedrijfsbezoeken 
zijn ook een belangrijk onderdeel van de opleiding.

Internationale stagemogelijkheden
Tijdens de opleiding loop je meerdere malen stage.  
Je loopt de eerste keer stage bij de frontoffice (receptie)  
in een hotel, maar ook bij bedrijven zoals TUI of Sunweb. 
In het tweede/derde leerjaar loop je nog een keer stage. 
Je kunt zowel in het binnenland als in het buitenland 
stage lopen.

Wil je nog verder studeren dan kun je doorstromen  
naar het hbo. Na het behalen van je diploma ben je  
in ieder geval klaar voor een prachtige (internationale)  
baan in de reisbranche.

Ik ben Liza Sirre, ik ben 22 jaar oud en ik doe de 
opleiding Manager Travel & Luchtvaart. Hiervoor 
volgde ik de opleidingen Mode en Verkoper. Maar ik 
kwam erachter dat de detailhandel toch niet bij mij 
past. Ik ben toen gaan kijken naar wat ik echt leuk 
vind en in welke branche ik later wil gaan werken. 
Zo ben ik bij deze opleiding terechtgekomen en heb 
ik het er onwijs naar mijn zin. 

Brede opleiding
Het liefst wil ik hierna grondstewardess worden. Ik had 
ook voor de opleiding Luchtvaartdienstverlener kunnen 
kiezen, maar omdat deze opleiding juist heel breed is, 
kan ik hierna veel meer kanten op. Ik kan aan de slag bij 
luchtvaartmaatschappijen of bij een hotel gaan werken. 

Les krijgen in een hotellobby
Ik krijg veel ‘front/back office’ lessen en ik leer wat je al-
lemaal moet doen in een hotel, reisbureau of vliegveld. 
Het leukste vak vind ik “BAS”. Tijdens deze lessen leer je 
hoe je reserveringen maakt voor gasten en hoe je zaken 
in het systeem zet als verzekeringen, accommodatie, 
verzorging etc. Precies zoals je zou doen in een hotel. 
We krijgen deze lessen in onze hotellobby op school en 
ik vind dit het leukste vak omdat het dan net lijkt alsof 
je in een hotel werkt. 

En die praktijklessen komen goed van pas wanneer 
je stage loopt. Tijdens de opleiding loop je meerdere 
malen stage. Vorig jaar liep ik vier maanden stage bij 
evenementenlocatie Lommerrijk in Hillegersberg. Ik 
deed de reserveringen, beantwoordde mails en nam de 
telefoon op. Daarnaast hielp mee bij kleine evenemen-
ten. Volgend jaar februari loop ik weer vier maanden 
stage en ik kijk hier enorm naar uit. Je kunt ook stage 
lopen bij hotels in binnen-en buitenland, bij een tour-
operator of als standplaatshostess in het buitenland. 

Na het behalen van je diploma kun je doorstromen naar 
het hbo. Ik denk niet dat ik verder wil studeren, maar 
lekker ga werken. Het liefst als grondstewardess, maar 
er kan van alles op mijn pad komen en dan wil ik rustig 
kijken wat ik ga doen. Ik heb er in ieder geval veel zin in. 

KENNISMAKEN  
MET LIZA
MANAGER TRAVEL & LUCHTVAART

“Omdat deze opleiding juist 
heel breed is, kan ik hierna 

veel meer kanten op.”

NA HET BEHALEN VAN JE DIPLOMA 
BEN JE IN KLAAR VOOR EEN 

(INTERNATIONALE) BAAN IN DE 
REISBRANCHE.
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TRAVEL & LUCHTVAART

Niveau 3 • BOL • 3 jaar
De opleiding Travel & Luchtvaart wordt ook gegeven  
op niveau 3. De inhoud van de opleiding is hetzelfde.  
Ook hier leer je alles op het gebied van reizen, toerisme 
en gastvrijheid. 

Het verschil met niveau 4 is dat je op niveau 3 geen  
managementvakken krijgt. Wel kun je na het afronden 
van deze opleiding eventueel nog een kroonjaar volgen, 
zodat je alsnog je niveau 4 diploma kunt behalen in één 
tot anderhalf jaartje tijd!

Lijkt het je leuk om op een vliegveld te werken en reizigers 
te begeleiden? Deze brede opleiding is zo ingericht dat je 
later ook carrière kunt maken als grondsteward of grond-
stewardess Je leert alle vaardigheden die je nodig hebt 
om op een vliegveld te kunnen werken. Je leert hoe je de 
koffers van reizigers incheckt, hoe je hen verwelkomd op 
het vliegveld en hoe je als hostess reizigers met vragen 
behulpzaam te woord staat. 

Een belangrijk onderdeel van deze opleiding is het op-
doen van veel werkervaring. Je gaat op bedrijfsbezoeken 
en je volgt workshops en gastlessen van experts uit het 
bedrijfsleven, zodat je op de hoogte bent van de laatste 
trends uit de reiswereld. 

Dus ben je gastvrij, ben je stressbestendig en kom je graag 
in contact met mensen uit verschillende culturen? Dan is 
dit zeker een opleiding voor jou.

Persoonlijke ontwikkeling
Bij het mbo leer je niet alleen voor een baan.  
We bereiden je ook voor op jouw rol al burger die 
proactief en volwaardig deelneemt aan de maat-
schappij. Tijdens het traject ‘persoonlijke ontwikke-
ling’ komen maatschappelijke thema’s aan bod,  
zoals democratie, vrijheid van meningsuiting,  
tolerantie, gezond gedrag en media-wijsheid.  
Ook leer je inzicht krijgen in jouw kwaliteiten,  
interesses en waarden waarmee jij de juiste  
keuzes maakt voor jouw toekomst.
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LUCHTVAARTDIENSTVERLENING 

Niveau 4 • BOL • 2 tot 3 jaar
Vlieg jij straks als steward(ess) de wereld over? Of help 
je als grondsteward(ess) reizigers met inchecken? Ben je 
representatief, gastvrij en goed in communiceren? Kan je 
goed tegen stress en hou je van reizen? Dan is deze oplei-
ding wat voor jou.

Als stewardess reis je de hele wereld over, van Lissabon 
tot Tokyo en van Berlijn tot Miami. Tijdens de vlucht zorg 
je ervoor dat het de reizigers aan niet ontbreekt zodat 
ze ontspannen hun eindbestemming bereiken. Je zorgt 
ervoor dat alle veiligheidsinstructies goed worden nage-
leefd, begeleidt reizigers naar hun zitplek en serveert de 
hapjes en drankjes. Je kunt goed tegen stress en je vindt 
het leuk om met verschillende mensen om te gaan. 

Blijf je liever aan de grond? Dat kan natuurlijk ook, want 
de hectiek en dynamiek van een vliegveld spreekt veel 
mensen enorm aan. Als grondsteward(ess) help je men-
sen op het vliegveld. Je zorgt ervoor dat ze bij de juiste 
balie staan en helpt hen met het inchecken van de baga-
ge. Reizigers reizen op elk moment van de dag. Je werkt 
daarom ook vaak buiten de standaard kantooruren. 

Om veilig te kunnen werken in een vliegtuig, hanteren 
luchtvaartmaatschappijen vaak aanvullende en strenge 
selectiecriteria. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat je een 
goede fysieke conditie hebt.

De opleiding 
Tijdens de opleiding volg je gerichte luchtvaartvakken 
zoals safety & security, mind your step, boarding, frontof-
fice en topografie. Je krijgt ook meer algemene vakken 
zoals: Nederlands, Engels, rekenen, burgerschap en Duits 
of Spaans.

In ons Zadkine vliegtuig leer je reizigers begeleiden voor, 
tijdens en na hun vlucht. Je leert hoe je moet handelen 
wanneer mensen zenuwachtig of agressief zijn. Aan de 
hand van rollenspellen leer je alle veiligheidsregels en 
leer je werken met verschillende inchecksystemen.

Ook volg je meerdere keuzedelen. Dit doen wij via een on-
line programma zodat je deels je eigen tijd kunt inrichten 
en zelf een keuze kunt maken voor iets dat bij jou past.

Aan het begin van jouw opleiding hoor je welke keuze-
delen dit zijn. Weet dat je in ieder geval kunt kiezen en 
dat we zorgen voor een aanbod waar jij jezelf echt kunt 
ontwikkelen.

Beperkt aantal plaatsen 
Wil je deze opleiding volgen? Wees er snel bij, want voor 
deze opleiding is een beperkt aantal plaatsen beschik-
baar. Studenten met een diploma mbo 4 of havo kunnen 
de opleiding bij ons in twee jaar doorlopen. Heb jij een  
diploma vmbo kader, gemengd of mbo 2 dan adviseren 
we je om te kiezen voor onze opleiding Travel & Lucht-
vaart of Manager Travel & Luchtvaart. Dit sluit voor jou 
veel beter aan bij jouw kennis en brengt je naar dezelfde 
wereld! 

Stage
Praktijkervaring doe je op in de vorm van stages.  
Je eerste stage loop je bij een hotel in Nederland of  
in het buitenland. De tweede stage van je opleiding  
vindt plaats bij bekende luchtvaartmaatschappijen  
en afhandelaars, zoals: KLM, Menzies, Cityjet en  
Aviapartner op Rotterdam The Hague Airport of  
Amsterdam Airport Schiphol.
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EEN VLIEGENDE 
START VAN JE CARRIÈRE
Onze praktijklokalen in hartje Rotterdam zijn ingericht om je zo goed mogelijk voor te bereiden op 
je carrière. We hebben zelfs een eigen Zadkine vliegtuig! 

Je kunt na het afronden van je opleiding aan de slag bij:
• Reisorganisaties, zoals TUI, Sunweb en Corendon; 
• Nationale en internationale hotelketens; 
• Achter de receptie bij recreatiebedrijven, zoals Roompot, Topparken of Landal; 
• Ferry bedrijven als Stena Line P&O Ferries; 
• Grote reisorganisaties op internationale bestemmingen (als standplaatshostess); 
• Luchtvaartmaatschappijen en afhandelingsbedrijven, zoals KLM, Menzies,  

Aviapartner, Transavia, Cityjet en TuiFly;
• Luchthavens zoals Rotterdam The Hague Airport of Schiphol;
• Tal van andere bedrijven, denk bijvoorbeeld aan de VVV, ANWB, reisbureaus en  

bungalowparken.

Mijn naam is Fleur (18) en ik doe de driejarige  
opleiding Luchtvaartdienstverlening. 

Ik heb hiervoor de mavo gedaan en ik heb lang getwij-
feld of ik kapster of stewardess wilden worden. Maar 
het reizen heb ik altijd heel leuk gevonden. Mijn hele 
familie houdt van reizen, dus dat heeft ook zeker een 
rol gespeeld in mijn studiekeuze. 

Ik heb door de opleiding wel een beter beeld gekregen 
van de luchtvaart. Het werk bestaat niet alleen uit 

“heel leuk” koffie inschenken. Je bent er echt voor de 
veiligheid van de passagiers. Vliegveiligheid is ook één 
van de vakken die je krijgt. Naast alle luchtvaartvak-
ken zoals: topografie, mind your step, safety & security, 
cabine, EHBO, next destination (bij dit vak leer je alle 
afkortingen van de luchthavens) en fit for flight, krijg 
je ook de standaard vakken zoals rekenen, Nederlands, 
Engels, Duits, Spaans en keuzedelen. 

Het contact met mijn klasgenoten is heel goed. Ik 
maak altijd met iedereen een praatje en vaak zitten 
we in de pauzes bij elkaar. Het docententeam is ook 
heel fijn. Wanneer ik vragen heb, kan ik altijd bij mijn 
docenten terecht.

Het leukste vak vind ik mind your step. Tijdens dit vak 
leer je niet alleen de procedures van een airline, maar 
leer je ook passagier inchecken, en hoe om te gaan 
met agressieve passagiers. Het is een mix van theorie 
en praktijk, en er komt veel op je af. Maar dat maakt 
het alleen maar leuker, door te doen leer je het beste.

Ik heb in het tweede jaar een hotelstage gedaan als 
frontoffice medewerker. Een leuke en leerzame perio-
de waar ik heb geleerd dat het contact met de gasten 
heel belangrijk is. Je wilt ze een zo goed mogelijk 
verblijf geven, en je staat ze graag te woord bij vragen.

Het is mijn droom om later als stewardess bij KLM te 
werken op de intercontinentale vluchten. Ik heb reizen 
altijd al leuk gevonden, en mensen kunnen helpen en 
zorgen dat ze een prettig gevoel hebben, vind ik ook 
belangrijk. Dat ik die twee met elkaar kan combineren, 
zorgt voor mij voor de ideale baan.

KENNISMAKEN  
MET FLEUR
DIENSTVERLENING IN DE LUCHTVAART

“Het werk bestaat niet 
alleen uit “heel leuk” 
koffie inschenken.”
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INSTAGRAM
@travelleisurecollege

NIEUWS
zadkine.nl/nieuwsbrief

FACEBOOK
Zadkine Travel & Leisure College

BLIJF OP DE HOOGTE!

    
WEBSITE

zadkine.nl
GRAAG TOT ZIENS BIJ HET ZADKINE 
TRAVEL & LEISURE COLLEGE!
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STUDIEKEUZECENTRUM
zadkine.nl/studiekeuzecentrum

LOCATIE

1. BENTHEMPLEIN 15
3032 CC Rotterdam
t. 088 945 24 80

Locatie Benthemplein ligt in Rotterdam Centrum, 
vlakbij het Hofplein en Centraal Station. De locatie 
is goed bereikbaar met trein, tram, bus en metro. 
Lopend ben je binnen 5 minuten op de Coolsingel.

Als je binnenkomt, ervaar je meteen het praktijkge-
richte karakter van onze opleidingen. Op de bega-
ne grond is een soort mini-winkelcentrum met een 
Office Centre, Brasserie In ’t Oude Noorden, wijn 
& spijs restaurant Onder de Hofbogen, brood- en 
banketwinkel ’t Winkeltje en een schoonheidssalon 
en kapsalon. Op de tussenverdieping vind je de 
kantine en in het hele gebouw is wifi beschikbaar.
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ZADKINE
STUDIEKEUZE-  
CENTRUM
HELPT JE VERDER

Zadkine biedt je een groot aantal 
mooie vakopleidingen. Weet jij al 
welke opleiding het best bij jou 
past? Of twijfel je nog? Het Studie-
keuzecentrum helpt je bij het  
maken van de beste studiekeuze. 

Als je nog niet weet wat je wilt studeren, kun je komen 
praten met een van onze ervaren loopbaanadviseurs.  
Dit studiekeuzegesprek is gratis en kan je doen vanuit huis 
of bij ons op locatie.

Wat bespreken we?
We kijken wat jouw mogelijkheden en dromen zijn.  
Dus: welk doel wil jij bereiken? Hoe ver wil jij komen?  
En wat heb je daarvoor nodig? We zorgen ervoor dat  
jij een goed beeld krijgt van onze verschillende mbo- 
opleidingen. Samen onderzoeken we dan welke mbo- 
opleiding het best bij jou past. Natuurlijk zijn ook jouw 
ouders/verzorgers welkom bij dit adviesgesprek. 

Wil je een gesprek?
Ga naar zadkine.nl/hulp-bij-studiekeuzes om direct een 
afspraak in te plannen of voor meer informatie. Je kunt 
ons ook een bericht sturen via WhatsApp of bellen via  
088-945 38 88 voor het maken van een afspraak.

Wat doet het Studiekeuzecentrum voor jou?
Wil je meer informatie, heb je vragen of wil je hulp bij  
het maken van een studiekeuze. Je kunt bij ons o.a. 
terecht voor: 

• Extra informatie over opleidingen
• Informatie en tips om tot een goede studiekeuze  

te komen 
• Hulp als je verder wilt studeren na je opleiding
• Informatie over onze Open Dagen en Meeloopdagen 
• Hulp bij het aanmelden voor een opleiding bij Zadkine
• Studiekeuzeworkshop op locatie met rondleiding
• Online vragenuurtje

Heb je vragen?
Het Studiekeuzecentrum is dé plek voor al jouw studie- 
keuzevragen. Je kunt ons via WhatsApp een bericht sturen 
of bellen op 088-945 38 88, mailen kan ook naar studie-
keuzecentrum@zadkine.nl of kom langs op onze locatie. 
Wij helpen je graag verder!

Wanneer kun je bij ons terecht?
Wij zijn geopend op dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 
17.00 uur. Waar vind je ons? Het Studiekeuzecentrum  
is gevestigd in onze locatie Benthemplein 15 in het  
centrum van Rotterdam. Vlakbij het Hofplein, en op  
loopafstand van Rotterdam CS, metro, bus en tram.
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