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Eerste branchecertificaten uitgereikt aan MBO-studenten
Studenten Leisure & Hospitality nog beter voorbereid op de beroepspraktijk

RECRON, dé brancheorganisatie voor recreatieondernemers in Nederland, heeft de eerste
branchecertificaten uitgereikt aan MBO-studenten Leisure & Hospitality voor het volledig
afronden van de nieuwe aanvullende onderwijsmethode de “Recreantenatlas
Beroepsonderwijs”.
De Recreantenatlas Beroepsonderwijs is gebaseerd op de Recreantenatlas van RECRON en is mede
tot stand gekomen dankzij een subsidie van het Sociaal Fonds Recreatie (SFR). De Recreantenatlas
Beroepsonderwijs is dé aanvulling op het bestaande lesprogramma voor Leisure & Hospitality
onderwijs (niveau 3 en 4) en bereidt de studenten nog beter voor op de beroepspraktijk. De studenten
van nu, zijn immers de medewerkers en/of ondernemers van de toekomst.
Zeven ROC’s zijn dit schooljaar met de nieuwe Recreantenatlas Beroepsonderwijs, die in april 2012 is
geïntroduceerd, aan de slag gegaan. Deze scholen en hun studenten zijn enthousiast over de opzet,
flexibiliteit en de praktische invulling ervan.
“Leisure & Hospitality studenten zijn vaak minder gefocust op marketing maar via de Recreantenatlas
Beroepsonderwijs krijgen zij op de recreatiebranche toegepaste marketing, op manier die hén écht
aanspreekt” aldus Peter K., ROC-docent.
“Het leren over de kleuren was erg leerzaam en zeer interessant. Je moet eerst je eigen kleur
bepalen dan die van je gasten. De leukste opdracht vond ik het uitvoeren van onze beleving”, aldus
Lieke, ROC-student.
De Recreantenatlas laat een nieuwe manier van doelgroepsegmentatie zien door op een moderne
manier met marketing aan de slag te gaan. Weten wie je doelgroep is, vraaggericht te werk gaan, daar
draait het om! Na afronding van de methode ontvangen de studenten een waardevol certificaat van
RECRON en SFR. Hiermee tonen studenten aan te beschikken over de basiskennis met betrekking
tot het gebruik van de Recreantenatlas. Handig tijdens de sollicitatieprocedure van een (eind)stage of
baan na de opleiding.
De Recreantenatlas is een gewild product bij de achterban van RECRON. Ruim 700 ondernemers
werken al met deze atlas.
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