
Op zoek naar een leuke loopbaan?
Keuze genoeg in de Recreatie!

opleidings-

informatie voor 

werken in de 

recreatie, outdoor 

of zwembaden



Van vrije tijd je beroep maken, iets voor jou? 

Is werken in de recreatie iets voor 

jou? Kijk hoeveel eigenschappen op 

jou van toepassing zijn. Hoe meer 

vinkjes, hoe beter de recreatie voor 

jou een branche is om bij te komen!

Ik ben:

□ een echte gastheer/-vrouw

□ enthousiast 

□ een gangmaker

□ flexibel

□ dienstverlenend

□ goed in het overdragen van    

   kennis en instructies

□ goed in het zien van 

   onveilige situaties

□  een organisatietalent

□ een waterrat

□ sportief

□ elke dag in voor iets  

   anders

Ik heb:

□ een groot verantwoordelijkheids-   

   gevoel

□ een goed inschattingsvermogen

□ goed oog voor hygiëne

□ een goed gevoel om met mensen

   om te gaan

□ feeling voor alles wat groeit 

    en bloeit

□ leiderschapstalent02



Medewerkers vinden het werk boeiend en afwisselend, maar 

hierdoor is het werk ook inspannend. Contacten met gasten 

vinden ze het leukst. Dat geeft ze een grote betrokkenheid 

tot het werk en het bedrijf.

In vergelijking met andere beroepen werken veel jonge 

mensen in de recreatiebranche. Werknemers zeggen zelf 

dat naast kennis en vaardigheden de beroepshouding erg 

belangrijk is. De gast en zijn wensen staan centraal. 

Dat vraagt van alle medewerkers een vriendelijke 

en servicegerichte instelling.

WAT IS WERKEN IN DE RECREATIE?
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Als je van afwisseling houdt, mensen wilt vermaken, het leuk vindt om te 

verkopen, dienstverlenend en gastgericht bent ingesteld en wilt werken 

in een omgeving met veel mensen, dan is het zeker de moeite waard om 

te kiezen voor een opleiding in de recreatie. Bijvoorbeeld vermaak en vrije 

tijd, sport, zwemmen, verkoop, horeca, receptie, administratie, groen, 

techniek, management, etc.

De recreatie, “een branche om bij te komen”

Wat vinden recreatiemedewerkers van hun werk?



Welke richtingen kun je kiezen?

Heb jij een aantal vinkjes kunnen zetten op 

pagina 2 dan is de recreatie voor jou een 

branche om bij te komen. Er zijn ontzettend 

veel plekken waar je kunt werken: van 

campings, bungalowparken, groeps-

accommodaties en zwembaden tot outdoor- 

bedrijven. Op www.recreatieonderwijs.nl 

staan filmpjes waarin mensen die werken in  

de recreatie vertellen over hun beroep. Je  

ziet daarin een lifeguard, receptionist, groen-

technisch medewerker, zweminstructeur, 

sport- en recreatiemedewerker en een 

manager aan het woord en werk. Maar 

welke opleidingen moet je daarvoor volgen? 

En op welke niveaus kan dat? 
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Leisure & Hospitality 
Eerst even de woorden leisure en hospitality uitleggen. Leisure heeft alles te maken met 

vrije tijd en vermaak. Als je het woord zoekt in het woordenboek staan er termen bij als: 

recreatie, sport, horeca, cultuur, toerisme en groen. Hospitality is Engels voor gastvrijheid 

of hartelijkheid. Deze richting is dus erg veelzijdig. Belangrijk is goed om te gaan met 

verschillende soorten gasten in allerlei situaties. Zo blijft dit beroep afwisselend en zul je 

je niet snel vervelen! De ene dag serveer je gerechten en drankjes in het restaurant, de 

andere dag ben je aanspreekpunt bij de receptie of organiseer je sport-, spel en andere 

activiteiten op het bedrijf.

Aqua & Leisure
Een belangrijke beroepsrichting in de branche is Aqua & Leisure en Sport. Veel gasten 

zoeken tegenwoordig ontspanning door inspanning! In deze beroepsgroep is het de kunst 

om gasten op een enthousiaste en verantwoorde manier te laten genieten van (zwem)-

activiteiten. Erg belangrijk hierbij zijn veiligheid en hygiëne. Je houdt een oogje in het 

zeil als de gasten zich vermaken en je organiseert zelf de activiteiten of geeft instructie. 

Tegenwoordig worden er veel activiteiten georganiseerd in zwembaden en recreatiebedrijven, 

zoals aquacombat, aquasteps, nordic walking of mountainbiken.

RICHTINGEN IN DE RECREATIE



Groen & Techniek
Een verzorgde en fraaie tuin of een goed onderhouden park is 

de eerste blikvanger voor arriverende gasten. ‘Groene’ kennis, 

en kennis van techniek en technische voorschriften zijn onmis-

baar bij goedfunctionerende en aantrekkelijke recreatiebedrijven 

en zwembaden. Machines en apparatuur moeten probleemloos 

functioneren. Binnen en buiten moet alles veilig zijn. Denk aan 

speeltoestellen, maar ook zwemwater moet aan alle kwaliteits-

eisen voldoen. Beroepen in deze richting zorgen hiervoor. Ook 

hier heb je voortdurend met gasten te maken. In de Leisure 

& Hospitality profielen wordt ook aandacht besteed aan 

Groen & Techniek.
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RICHTINGEN IN DE RECREATIE

Management & Leidinggeven
Om de veelzijdigheid bij recreatiebedrijven, zwembaden en buitensport-

bedrijven in goede banen te leiden is een stevige basis nodig. De branche is daarom 

op zoek naar goede managers. Je moet er niet vies van zijn zelf je handen uit je 

mouwen te steken! Professionele dienstverlening, klantgericht werken, marktkennis, 

gerichte publiciteit, efficiënte bedrijfsvoering en kwaliteitsbewaking zijn uitgangs-

punten voor managers en ondernemerschap in de recreatiebranche.
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Recreatieonderwijs op verschillende niveaus

Recreatieonderwijs kun je op verschillende 

niveaus volgen. Je kunt op mbo, hbo en 

zelfs universitair niveau studeren. 

Om een goede studiekeuze te maken is 

het handig om te weten wat voor vervolg-

studies er mogelijk zijn. Om je wegwijs 

te maken kun je informatie vinden op 

www.schoolweb.nl (trefwoord recreatie). 

Hier vind je alle opleidingen die met 

recreatie te maken hebben op alle niveaus. 

Op www.roc.nl vind je alle mbo opleidingen 

op een rijtje.

WOMBO HBO
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MBO 
Bij de mbo opleidingen heb je de keuze tussen BBL en BOL.

BBL (beroepsbegeleidende leerweg) 
Bij BBL ligt de nadruk op werkend leren. Je leert dus het meeste 

door in de praktijk te doen. Dit is dan ook voor jou de ideale 

leervorm als je goed bent in het leren in een praktijksituatie. Op 

school wordt het theoriegedeelte gegeven, meestal één dag in de 

week. De praktijk leer je in een erkend leerbedrijf. Hier weten ze 

hoe je leerlingen moet begeleiden. Je werkt ongeveer 4 dagen op 

het bedrijf. Voordelen van het volgen van een BBL opleiding:

- Je bent in dienst van het bedrijf en je krijgt dus salaris!

- Na afronding van je opleiding heb je een grote kans

 een vaste aanstelling te krijgen bij het bedrijf waar je

 werkt. Maar let op! (Nog) niet alle mbo scholen bieden  

 BBL varianten aan. Deze variant is ook geschikt voor 

 mensen die al werken en een extra studie willen volgen.

Werken en/of leren?
Als je weet welke opleiding je wilt volgen, sta je nog voor 

de keuze of je een volledige dagopleiding gaat volgen of 

werken en leren combineert. Deze keuze heb je bij mbo-

opleidingen én bij hbo opleidingen. 



VORMEN VAN RECREATIEONDERWIJS
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BOL (beroepsopleidende leerweg)
BOL wordt ook wel dagonderwijs genoemd. Je gaat meestal 5 dagen naar school. Bij 

deze leerweg leer je minder in de praktijk, maar meer vanuit theorie. De praktijk krijg je 

onder de knie door praktijksimulaties op school, tijdens excursies en door verschillende 

stages bij erkende leerbedrijven. 

HBO
Ook hier zijn verschillende varianten in de mate van theoretisch en praktijk leren: duaal, deeltijd of voltijd. 

Duaal
Sommige opleidingen kun je duaal volgen. Je combineert je 

opleiding dan met een baan en verdient daarmee ook studie-

punten. Je schoolprojecten sluiten aan bij je werk, zodat werk 

en studie één geheel vormen. Let op! Niet alle opleidingen 

worden duaal aangeboden. Kijk voor meer informatie op de 

website van jouw hogeschool of universiteit. 

Voltijd 
Hierbij ga je gewoon fulltime naar school. Wel met een stage 

en afstudeertraject.

Deeltijd
Wil je niet dagelijks in de collegebanken zitten? Dan kun je een 

deeltijdopleiding volgen. Je hoeft dan maar een paar avonden 

per week naar school. De opleiding duurt langer dan de vol-

tijdsvariant en je hebt géén recht op studiefinanciering. Meestal 

kiezen mensen die al werken maar toch nog verder willen leren 

voor een deeltijdopleiding.

Zoek je een leerwerkbaan voor BBL, duaal of stageplaats? Kijk 

dan eens op www.werkeninderecreatie.nl, www.stagemarkt.nl 

en www.kenwerk.nl.



Carrièreperspectief
Ook als je al werkzaam bent in de branche, zijn er volop mogelijk-
heden om te werken aan je carrièreperspectief. Je kunt je kennis en 
vaardigheden verbreden door je bij te scholen in een ander vakgebied. 
Maar je kunt je ook scholen naar een hoger niveau, dat van leiding-
gevende/manager of praktijkbegeleider. 
 
Bijscholen als je al aan het werk bent, kun je doen door een BBL, 
deeltijd of duale opleiding te volgen. Ook kun je je vaardigheden en 

kennis vergroten door cursussen en workshops te volgen. En weet je 

even niet welke kant je uit wilt, dan kun je loopbaanadvies krijgen. 

Zelfs zonder studie kun je, eenmaal werkzaam in de branche, nog 

diploma’s halen. Wanneer je kunt aantonen dat je de kennis en 

ervaring in huis hebt die hoort bij de functie, kun je met EVC 

(Erkennen van Verworven Competenties) een diploma of certificaat 

krijgen of -als je nog niet zover bent- een studieadvies. 
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TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN IN DE RECREATIE

Sociaal Fonds Recreatie (SFRecreatie)
SFRecreatie heeft voor BBL, cursussen en loopbaanadvies regelingen, 

zodat jijzelf of het bedrijf waar je werkt niet veel kosten hoeft te 

maken voor scholing. Voor meer informatie over de regelingen van 

SFRecreatie, kijk op www.sectorrecreatie.nl. 

Fiscaal voordeel
Voor BBL en EVC zijn er allerlei fiscale voordelen voor jou en voor het 

bedrijf waar je werkt. Voor meer informatie hierover kun je terecht 

bij de belastingdienst (www.belastingdienst.nl).

En verder…?
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Heb je nog vragen?
Moet ik veel talen spreken om een oplei-

ding voor de recreatiebranche te volgen?

Nee, maar Engels is wel een pré, hoewel in 
sommige regio’s Duits meer gewenst is. Deze 
talen worden natuurlijk ook nog gegeven bij 
mbo opleidingen.

Is het altijd alleen seizoenswerk?

Niet altijd, hoewel de meeste drukte bij 
campings en bungalowparken en in mindere 
mate bij buitensportbedrijven en openlucht 
zwembaden in de zomer is. Binnenbaden 
hebben minder seizoensschommelingen.

Welke vooropleiding heb ik nodig om 

in de recreatiebranche te werken?

Dit ligt eraan op welke afdeling je wilt 
werken. Voor de receptie heb je een ad-
ministratieve opleiding nodig. Op sommige 
scholen noemen ze dit Front-office. Voor de 
horeca heb je een horeca-opleiding nodig, 
bijvoorbeeld als kok. Als je op allerlei andere 
manieren bezig wilt zijn met gasten op een 
recreatiebedrijf of bij een zwembad dan zijn 
daarvoor de opleidingen Leisure & Hospitality 

en Aqua & Leisure geschikt. Wil je manager 
worden dan zijn er genoeg mogelijkheden 
op hogescholen.

Wat zijn de toelatingseisen
voor een opleiding in de recreatie?

Als je een vmbo-, of havo-diploma hebt, 
dan kan je een opleiding voor een functie 
in de recreatie gaan volgen bij één van de 
ROC’s. Heb je een havo/vwo of mbo-diplo-
ma (niveau 4), dan kun je doorstromen 
naar het hbo.

Hoe lang duren de verschillende 
recreatie-opleidingen?

Dat is moelijk te zeggen. Het is afhankelijk 
van de vooropleiding en het niveau van de 
opleiding zelf. Voor mbo opleidingen geldt 
over het algemeen dat niveau 2, 2 jaar 
duurt. Niveau 3 duurt 3 jaar en niveau 4, 4 
jaar. Op het hbo duurt een associate degree 
opleiding 2 jaar en een bachelor 4 jaar.  
Na je bachelor kun je je master halen, wat 
nog eens 1 à 2 jaar duurt. Om toegelaten 
te worden op een hbo opleiding heb je 
meestal mbo niveau 4 nodig. Als de mbo 

studierichting die je
hebt gevolgd, aansluit
bij de hbo opleiding dan kan 
je studieduur verkorting krijgen.

Kun je als je werkt ook nog doorstuderen?

Ja volop! Via BBL of duale opleidingen kun je 
verder leren terwijl je werkt. De kosten hier-
voor zijn niet hoog, omdat deze aftrekbaar 
zijn van de belasting en gesubsidieerd worden 
vanuit SFRecreatie. Ook geeft SFRecreatie 
subsidies op meer dan 150 cursussen, zodat 
je je kan specialiseren en op de hoogte blijft 
van nieuwe trends en ontwikkelingen in de 
branche. 

Wordt er goed betaald in de branche?

De lonen liggen zeker op eenzelfde niveau als 
bij andere beroepen. Natuurlijk ligt het eraan 
waar je precies werkt, wat je ambitie is en 
wat je er zelf nog bij leert. Alles is vastgelegd 
in de cao Recreatie. Zoals bijvoorbeeld dat 
onregelmatige werktijden gecompenseerd 
worden in tijd of geld. 



MEER INFORMATIE

SFRecreatie
Postbus 693 
4200 AR Gorinchem
T: 0183 645035
E: info@sectorrecreatie.nl

Werk je al in de branche en heb je opleidingsvragen: 
www.sectorrecreatie.nl 

Ben je leerling of student en zoek je een passende 
opleiding bij jou in de buurt: 
www.recreatieonderwijs.nl 


