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Gespecialiseerd
Recreatiemedewerker
3e graad - specialisatiejaar
BSO

HET AANSPREEKPUNT
VOOR TOERISTEN IN
BINNEN- EN BUITENLAND
Het 7e jaar Gespecialiseerd Recreatiemedewerker is een richting voor wie z’n
mondje in een vreemde taal durft te roeren.
Verder is het zeker een jaar voor wie sport-,
spel-, outdoor-, podium- en muzischcreatieve activiteiten een prima uitdaging
vormen. Je wilt op een professionele manier
mensen helpen, begeleiden, informeren en
entertainen tijdens hun reizen of
vakantieactiviteiten.
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Engels
Keuze: Duits / Spaans
SPECIFIEKE VORMING
Show- en animatietechnieken
Receptietechnieken
Gezondheid en etiquette
KEUZEMODULE
Buurlanden OF Middellandse Zee
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Zilverstraat 26
8000 Brugge

Een oud-leerlinge aan het woord:

“Ik heb in het 7e jaar Gespecialiseerd Recreatiemedewerker
geleerd om altijd mijn best te blijven doen en er voor de volle 100 % voor te
gaan. Geef nooit op, geloof in jezelf en doe wat je graag doet. Ik ging oprecht
graag naar school omdat ik mij daar thuis voelde. Mijn klasgenoten waren
mijn beste vrienden en mijn leerkrachten steunden ons in alles.”
BRITT WINDERICKX
GRADUAAT MARKETING EN COMMUNICATIESUPPORT ARTEVELDEHOGESCHOOL GENT
Wil je graag andere horizonten ontdekken, dan zit je in deze richting helemaal goed.
Hier leer je immers op een interactieve en creatieve manier hoe je
concreet elke gast op een professionele manier kan
benaderen en animeren. Heel wat onderdelen van
het recreatief toerisme komen aan bod:
kinderanimatie, jongerenbegeleiding, podiumopdrachten, knutselen, sport en spel, wintertoerisme, minidisco, quizzen maken en presenteren, Uitstraling
sketches en mini-musicals maken, volwassenen de
Animatie
troeven van een stad leren ontdekken … een
Avontuur
publiek enthousiast maken voor tal van
ontspannende activiteiten. Dat zal soms ook in een
Zelfredzaamheid
vreemde taal gebeuren vandaar dat wij voldoende
aandacht hebben voor concrete communicatie in
drie vreemde talen: Frans, Engels en Duits of Spaans. Bovendien sluit je deze richting
af met een blokstage van zeven weken in het buitenland: ofwel in een van onze
buurlanden ofwel in Spanje of z’n eilanden.
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Wie kan starten met deze richting?
Dit 7e jaar is gepast voor wie uit de 3e graad (het 6e
jaar) Onthaal en Recreatie komt. Je kan ook uit
andere richtingen instromen, maar soms is daar de
toelating van de klassenraad voor nodig. Wie al een
6e tso of een ander 7e jaar afrondde, kan ook nog
voor deze richting kiezen om zich verder te
bekwamen.

De pijlers van deze richting
Naast de algemene vorming, de talenvorming en de
specifieke vorming maak jij half september een
keuze voor een opleidingstraject ‘buurlanden’ of
voor ‘Middellandse Zee’. Afhankelijk van die keuze
volg je ofwel Duits ofwel Spaans en krijg je ook
concrete voorbereidingslessen op een stage in een
van onze buurlanden of in Spanje of z’n eilanden.
Volgende pijlers zijn van belang.
 De talen Nederlands, Frans, Engels en Duits of
Spaans met de nadruk op een vlotte kennis van
grammatica en communicatieve taalschat:
klachten gericht opvangen, motivatiegesprek-ken
voeren, informatie geven, promotie voeren met
een creatieve touch …
 De richtingspecifieke vakken
 Seminaries: boeiende seminaries leren jou
alle nodige vaardigheden om als reisleider of
animator in het buitenland te fungeren. Van
klantvriendelijkheid tot service en sales
minded leren denken en handelen. Van de
ochtendgym in een hotel tot het maken van
een avondspektakel, je leert alle kneepjes!
 Show- en animatietechnieken: praten voor
een groep, presenteren, sketches maken, een
entertainend programma opstellen voor
diverse doelgroepen (kinderen, jongeren, 65plussers, gemengd publiek), creatief denken
en handelen, toneelspelen ook, zang en dans,
een introductie in techniek …
Zilverstraat 26
8000 Brugge

 Receptietechnieken: het is aan jullie om gasten een
fantastische vakantie te bezorgen en dit begint bij
de check-in. Jullie leren werken met een
reservatiesysteem, boekingen maken en
ondertussen het verkoop-gesprek voeren
met de gasten, behoeften achterhalen en
hierop inspelen, upselling en cross-selling … Ook
prijsberekeningen en kasstaat komen aan bod.
 Begeleidingstechnieken: een groep begeleiden is
uiteraard heel belangrijk in deze sector, het
omgaan met de klant, een leidende en toch
toegankelijke positie innemen, het vertrouwen leren
krijgen van je klant en commercieel leren denken en
handelen binnen een bedrijfspolicy.
 De stages bieden we als blokstage van 7 weken. De stage
vormt een erg belangrijk onderdeel binnen deze
opleiding. Je komt van begin mei tot eind juni terecht in
een onthaal-, begeleidings- en/of animatiefunctie in een
hotel, vakantiepark, recreatiepark of camping
in het buitenland. Je kiest in september ofwel
voor de optie ‘België en buurlanden’ ofwel
voor de optie ‘Middellandse Zee’. Bij die
laatste keuze kom je in een animatieteam van een Spaans hotel terecht. Zelfs als
reisbegeleider kan je aan de slag na een selectieprocedure door het stagebedrijf
zelf. Beide stages vereisen een dosis zelfstandigheid, maar die zal het grootst zijn in
de optie ‘Middellandse Zee’.
Je ontplooit jezelf tijdens deze boeiende stage en leert je grenzen verleggen.

Wat na het 7e jaar Gespecialiseerd Recreatiemedewerker?
Als afgestudeerde van 7 Gespecialiseerd Recreatiemedewerker krijg je het diploma
van secundair onderwijs of het studiegetuigschrift voor leerlingen die reeds in het
bezit zijn van het diploma secundair onderwijs.
Na het afstuderen kan je vaak snel aan de slag in de brede recreatie- en toerismesector, vaak zelfs in je stagebedrijf (in het buitenland). Een graduaat studeren kan
natuurlijk ook voor wie met voldoende motivatie en inzet verder wil. En voor de
studaxen is zelfs een professionele bachelor nog een optie, wat oud-leerlingen ook
bewijzen.
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