
 

Uitnodiging + aanmeldlink 
 “Stagemarkt Regio Klankbordgroep Zuid-Holland  

7 maart 2022”   
 

Beste ondernemer, praktijkopleider (leermeester), medewerkers personeelszaken,  
 
Voor de kerstvakantie hebben wij al naar een groot deel van onze relaties een 
vooraankondiging gestuurd. Ook hebben wij een aantal van onze relaties persoonlijk, 
telefonisch of per mail benaderd. Een aantal leerbedrijven hebben hierop al positief 
gereageerd. Dank daarvoor! 
 
Ondanks dat de huidige situatie met Covid19 het voorbereiden van activiteiten nog steeds 
onzeker maakt hebben we besloten om toch door te gaan met het organiseren van een 
stagemarkt. Wij vinden het belangrijk dat studenten en leerbedrijven in onze regio elkaar 
ontmoeten. Juist in deze lastige tijden. Wel heeft de organisatie, gezien alle onzekerheden, 
het teruggebracht naar 1 dag i.p.v. twee dagen. 
 
Het blijft op dit moment nog steeds onzeker of de overheid straks nog met nieuwe 
maatregels komt. Mocht nu blijken dat het toch niet mogelijk is dan zullen we deze 
stagemarkt verplaatsen naar een ander moment. Maar dat is niet onze intentie. 
 
De stagemarkt vindt plaats maandag 7 maart 2022 en wordt dit jaar gehouden bij  

 
Hilton Rotterdam, Weena 10 3012 CM te Rotterdam 

 
Doel van deze stagemarkt is om onze studenten kennis te laten maken met de verschillende 
soorten horecabedrijven en bedrijfsformules in de regio Zuid-Holland. U kunt zich 
presenteren aan al onze studenten. Het betreft studenten van de volgende opleidingen: kok, 
gastheer/-vrouw, zelfstandig werkend kok, gastheer/-vrouw, leidinggevende 
keuken/bediening, gespecialiseerd kok, manager ondernemer horeca/meewerkend 
horecaondernemer, internationaal hotelmanagement, facilitair en allround Hospitality 
medewerker. Deze studenten zijn of per direct of voor het nieuwe schooljaar, op zoek zijn 
naar een bpv-plaats.   
  
Tussen de middag vindt er een lunch plaats voor de aanwezige bedrijven. Een goede 
gelegenheid om elkaar weer eens te ontmoeten.  
 
Let op iedereen: docenten, studenten en leerbedrijven dienen bij de ingang hun 
CoronaCheck app te kunnen laten zien. Ook houden we ons aan de geldende corona regels 
zoals door de overheid zijn voorgeschreven. 
  
Het definitieve programma sturen wij u eind februari toe.  
  
Ook dit keer zullen wij een prijsvraag organiseren voor onze studenten. Mocht u een prijs ter 
beschikking willen stellen, geeft u dat dan gelijk door met uw aanmelding. Wij kunnen de 
studenten hierover vroegtijdig informeren en hierdoor motiveren om mee te doen.   
 
Met deze link kunt definitief een plaats reserveren en gevraagde gegevens doorgeven. Als u 
al een plek had gereserveerd dan heeft u gegarandeerd een plaats. Vul dan wel dit formulier 
in voor alle benodigde informatie.  
 
Voor vragen kunt u een mail sturen naar info@praktijkopleider.info (Jan Rijksen en 
Martin Huizinga) 
   

https://forms.office.com/r/kQT4Q9eNeS
mailto:info@praktijkopleider.info


  
 

  
 
Dagprogramma 
08.45 – 09.30 uur   Gelegenheid tot klaarmaken/aankleden stand; 
09.45 – 10:00 uur   Opening   
10.00 – 12.00 uur   Stagemarkt met studenten  Zadkine Horeca College en MboRijnland 
12.00 – 13.00 uur  Lunch; 
13.00 – 13.15 uur  Opening   
13.15 – 15.15 uur   Stagemarkt met studenten; Albeda Horecacollege en ROC Mondriaan 
15.15 – 15.45 uur   Borrel (voor de liefhebber)   
 
Opmerkingen: 
Wilt u deze informatie a.u.b. ook doorgeven aan uw collega(‘s) van de afdeling 
personeelszaken, zodat ook zij op de hoogte zijn van deze stagemarkt. U mag ook met 
meerdere personen komen. 
 
Tot slot wensen wij u, namens de samenwerkende horecascholen in de regio, veel succes bij 
uw bedrijfsvoering zeker nu, sinds dinsdag, de lockdown voor een groot deel is opgeheven. 
  
Met vriendelijke groet,  
  
Arie-Jacob Brokking  
Voorzitter Regio Klankbordgroep Zuid-Holland   
 
Aanmeldingslink: https://forms.office.com/r/kQT4Q9eNeS  
 
 
Als u nog niet geabonneerd bent op onze nieuwsbrief, meldt u zich dan aan via de 
website Regio Klankbordgroep Zuid-Holland www.praktijkopleider.info  

https://forms.office.com/r/kQT4Q9eNeS
http://www.praktijkopleider.info/

