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21 (en 22) maart 2018 
Conferentie onderwijscluster Gastvrijheid  

 
Morgen wordt alles anders! 
…voor hospitality en de ambachtelijke beroepen 

Verder kijken dan eigen sectorgrenzen, mét aandacht voor innovaties binnen het eigen onderwijs. 
Dat is de opzet van het programma van de eerste gezamenlijke conferentie van het onderwijscluster 
Gastvrijheid, bestaande uit de opleidingen horeca, toerisme en recreatie, facilitaire dienstverlening 
en bakkerij. 

Deze eerste lentedag belooft een inspirerende dag te worden met keynote speakers die (onze) banen van 
de toekomst vanuit een ander perspectief bekijken. Vakgenoten en professionals met een bedrijfsmatige, 
onderzoekende en nieuwsgierige blik.  

Programma op hoofdlijnen - 21 maart  
Inloop vanaf 9.15 uur 
10.00 uur  Opening door Ricardo Winter, dagvoorzitter Marceline Schopman   
10.10 uur  Eli Lejeune, EindhovenAirport 
10.50 uur  Saskia Tjepkema, Kessels & Smit, The Learning Company 
11.30 uur  Pauze 
12.00 uur  Kim Spinder, Aventeers 
12.45 uur  Lunch 
13.45 uur  Drie rondes met keuze uit zo’n 20 presentaties en workshops 
16.45 uur  Netwerken onder het genot van een drankje en hapje 
18.00 uur  Walking dinner 
Eerstejaars studenten van de Rijn IJssel-opleidingen Artiest Dans Show, Artiest Dans Urban en de Nederlandse 
Musical Academie verzorgen tijdens het walking dinner twee optredens. Dit alles onder auspiciën van Studio26, 
een uniek samenwerkingsverband tussen de dansopleidingen van Rijn IJssel en het bedrijfsleven.  
 
Programma 2e dag voor horeca en bakkerij - 22 maart  
Horeca: branchegericht educatieprogramma in Landgoed Rhederoord in De Steeg. 
Bakkerij: vaktechnische bijscholingsdag in het FrieslandCampina Innovation Centre in Wageningen. 
 
Locatie 21 maart 
Hotel Papendal, Papendallaan 3, 6816 VD Arnhem. 
 
Doelgroep 
Iedereen die betrokken is bij het opleiden van studenten voor horeca, 
toerisme en recreatie, facilitaire dienstverlening en bakkerij. 

 

 

http://papendal.nl/hotel/?gclid=CjwKCAiAx57RBRBkEiwA8yZdUFEk1wjk8dy5Tfc2xTDEG-1HR7i_mh_MjFLvfphAqIvQUygRSmFE7RoCUU0QAvD_BwE
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Over Papendal 
Chef-kok Erik te Velthuis 
Papendal is onlosmakelijk verbonden met topsport. Voeding blijkt een groot thema. Chef-kok Erik te 
Velthuis weet hoe voeding kan bijdragen aan topprestaties en vertelt daarover tijdens de conferentie. 

Ontspannen sfeer 
Hotel Papendal ligt in de Veluwse bossen. Rust met ruimte voor ontspanning zijn woorden waarmee deze 
conferentielocatie zich afficheert. Vanaf het terras loopt u zo de pitch & putt baan op om een balletje te 
slaan. De buitenlucht, uitdaging en competitie, geven het netwerken daarmee een nieuwe dimensie! 

Kosten 
20 maart diner (bij voorovernachting) € 32,50: eigen rekening 
20 maart overnachting € 85,- inclusief ontbijt, p.p.p.n.: eigen rekening 
21 maart dag- en avondprogramma: per mbo-instelling 10 deelnemers gratis; daarboven € 75,- p.p. 
21 maart overnachting € 85,- inclusief ontbijt, p.p.p.n.: eigen rekening 
22 maart horeca: branchegericht educatief programma: circa € 75,-  
22 maart bakkerij: vaktechnische bijscholingsdag: gratis  

Inschrijving 
Er kunnen maximaal 350 personen deelnemen aan de conferentie. Voor iedere mbo-instelling (BRIN-
nummer) is tot 15 januari een gegarandeerde plek voor 10 deelnemers. Extra inschrijvingen komen op de 
wachtlijst. Kort na 15 januari wordt bekeken of de collega’s op de wachtlijst al dan niet een definitieve 
plaats krijgen. Zij ontvangen hierover in de laatste week van januari bericht. 
U kunt zich inschrijven via de link. 

Annuleringsregeling: 
Bij annulering meer dan 1 maand 35%; 14 dagen 60%, 7 dagen 85%, 7 dagen of minder 100% 

 
 

  

http://aanmelden.mbodiensten.nl/180321gastvrijheid/inschrijfpagina.html
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Inspirerende keynote speakers 
 

Eli Lejeune, marketing manager, EindhovenAirport  
‘Always Easy’, van huis tot vliegtuigdeur 
Afkomstig uit de entertainmentindustrie en de reclamewereld weet Eli Lejeune als geen ander hoe belangrijk beleving kan 
zijn. Hoe voeg je beleving vervolgens toe op een luchthaven? EindhovenAirport heeft als doel de klantreis zo makkelijk 
mogelijk te maken. Die gedachte is vertaald in het concept ‘Always Easy’.  
EindhovenAirport is een regie-organisatie en dat betekent dat uitsluitend het personeel van de partnerbedrijven voor de 
reiziger zichtbaar is. Eli Lejeune vertelt hoe de samenwerking met partnerbedrijven verloopt om het concept ‘Always Easy’ 
door te voeren in de terminal. Wat houdt gastgerichtheid in en hoe waarborgt de organisatie de kernwaarden om te komen 
tot een grotere klanttevredenheid? Tevens besteedt hij aandacht aan de moderne manier van communiceren en komt hij in 
dat kader met verrassende uitspraken.  
De opleiding Luchtvaartdienstverlening van het Summa College is gehuisvest op de luchthaven en de studenten 
onderscheiden zich in hun uniform niet of nauwelijks van het vaste personeel. Wat doet dat met de studenten en welke skills 
vindt Eli Lejeune noodzakelijk om te slagen?  
 

 
Saskia Tjepkema, verandercoach en onderwijskundige Kessels & Smit, The Learning Company 
Positief Onderwijs: talent als vertrekpunt in de klas én in de docentenkamer 
In haar presentatie gaat Saskia Tjepkema in op Positief Onderwijs. Oftewel expliciet ruimte bieden voor studenten om 
zichzelf en hun talent beter te leren kennen en life skills te ontwikkelen zoals mentale weerbaarheid en werken aan eigen 
geluk. Het ontwikkelen van Positief Onderwijs is gebaat bij een ‘waarderend onderzoekende aanpak’. Niet in één keer een 
programma ‘uitrollen’, maar met elkaar een aanpak uitbouwen, kijkend naar zaken als: Wat werkt hier? Wat geeft energie? 
Waar zitten succeservaringen waar je verder op kunt bouwen? Op die manier ontstaat ook voor medewerkers ruimte om te 
werken aan en met hun eigen talenten.  
Scholen die kiezen voor zo’n ‘hele school’-aanpak, waar bijvoorbeeld ook de functioneringsgesprekken over een andere 
boeg worden gegooid en vergaderingen en teamplanningen een frisse insteek krijgen, merken dat dat werkt. Saskia 
Tjepkema deelt een aantal voorbeelden uit haar eigen en uit andermans praktijk die inspiratie bieden om zelf aan de slag te 
gaan.  
 

Kim Spinder, innovator 
Wees die piraat in de organisatie! 
Kim Spinder neemt ons op een enthousiaste manier mee in de wereld van innovatie en de toekomst van werk. Hoe kun je 
innoveren? Daar heb je een andere mindset, andere vaardigheden en andere tools voor nodig. Kim Spinder vertelt aan de 
hand van concrete voorbeelden welke stappen je zelf kunt zetten en hoe je juist tijd 
overhoudt om na te denken. ‘Prikkelen, de schouders eronder’, is haar devies. Wees 
die piraat in de organisatie!  

 

https://www.youtube.com/watch?v=s8sp1QO3FlY
http://www.kessels-smit.nl/saskiatjepkema
http://www.kessels-smit.nl/saskiatjepkema
https://avanteers.nl/kim-spinder-spreker/
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