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Beste student, 
 

Het is zover! Je bent gestart met de opleiding zelfstandig werkend gastheer/gastvrouw. Daar 

hoort natuurlijk en leuke en leerzame introductieweek bij. We gaan er met elkaar een mooie 

week van maken! Het programma is erop ingericht om kennis te maken met alle 

vaardigheden die je dit cursusjaar gaat leren. Verder nemen we natuurlijk te tijd om te 

ontspannen en kennis te maken met elkaar. Wij hebben er erg veel zin in! 

Wat kun je verwachten? 

We gaan met twee opleidingen naar Walsdorf: met de opleiding Zelfstandig werkend 

gastheer/gastvrouw én de opleiding Facilitair Leidinggevende. De studenten Facilitair 

Leidinggevende krijgen deze week een speciale taak: namelijk het leidinggeven aan de uit te 

voeren werkzaamheden. 

We verblijven op een vakantiepark, wat voor jullie betekent dat we zullen overnachten in 

een tent. Zorg ervoor dat je voldoende warme kleding bij je hebt, de ervaring leert dat het ’s 

nachts behoorlijk koud kan zijn. 

De daginvulling zal per dag verschillen. Wel verrichten we elke dag werkzaamheden op het 

park. Dat kan variëren van bedienen tot aan grasmaaien en tenten afbreken. Voor elke 

activiteit vragen we je maximale inzet. Naast de werkzaamheden op het park, is er ook 

ruimte voor vrije tijd en ontspanning. 

Het zal een intensieve week worden, maar ook een week die je nooit zult vergeten!  

 
Meneer Ista 
Mevrouw Groenenboom 
Meneer Speksnijder 
Mevrouw de Braal 
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Programma 
 

Maandag 31 augustus 

Tijd: Programma: Opmerkingen: 

08:00 Verzamelen op het Hoornbeeck College 

Rotterdam 

 

08:00 – 08:30 Opening en programma doornemen  

08:45 Vertrek richting Luxemburg  

13:00 Aankomst vakantiepark Walsdorf Luxemburg  

13:00-14:30 Lunch, kennismaking, uitpakken spullen, 

slaapzaal in gereedheid brengen, rondleiding 

van Jeroen 

Lunch + drinken 

meenemen 

15:00-18:00 Tenten afbreken, verhuisklussen, groenwerk.   

16:00-20:00  Voorbereiding dinerbuffet, bediening tijdens 

diner, afruimen en afwassen naderhand.  

 

19:00 Diner + avondsluiting  

21:00 Koffie- en theemomentje + uitleg 

vlogopdracht.  

 

21:30 Avondwandeling  

00:00 Welterusten!  

 

Dinsdag 1 september 2020 

Programma wordt aan jullie in Luxemburg verstrekt. 
 

Woensdag 2 september 2020 
Programma wordt aan jullie in Luxemburg verstrekt. 

 

Donderdag 3 september 2020 
Programma wordt aan jullie in Luxemburg verstrekt. 

 

Vrijdag 4 september 

Tijd: Programma: Opmerkingen: 

07:00 Ontbijtbuffet  

8:00 – 9:00 Ontbijt + lunch klaarmaken  

09:00 Gezamenlijke dagopening  

09:30 – 10:30 Spullen inpakken en verzamelen.  

11:30 Vertrek naar Nederland  

+/- 16:00 Aankomst Hoornbeeck College Rotterdam  
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Kosten introductieweek 
 

Zoals aan het begin van het studiejaar aan jullie wordt bekendgemaakt middels de 
leermiddelenlijst, zijn de kosten voor de introductieweek €200,- euro. Deze zullen middels 
een factuur bij u in rekening gebracht worden. Dit bedrag is inclusief overnachting, eten, 
drinken en alle activiteiten. Kosten die in vrije tijd gemaakt worden zijn voor eigen rekening. 
 

 

Regels 
 

Tijdens deze introductieweek gelden dezelfde regels als op school. Als we ons hier allemaal 

aan houden, wordt het een week om nooit te vergeten.  

1. Kleding 

Tijdens sportactiviteiten mag je sportkleding dragen. Voor de dames geldt dat een broek 

tijdens activiteiten (als dat nodig is) toegestaan is. Daarnaast gelden uiteraard de regels van 

het Hoornbeeck College. 

Let op: het kan al behoorlijk koud worden aan het einde van de zomer, zeker in een tent. Zorg 

dus voor voldoende warme kleding. 

2. Mobiele telefoon 

Je mobiele telefoon staat tijdens activiteiten uit. Tenzij je deze nodig hebt voor een opdracht. 

3. Alcohol etc. 

Het meenemen en/of gebruiken van alcohol en verdovende middelen (drugs) zijn niet 

toegestaan. Uiteraard staan hier harde maatregelen tegenover. 

4. Het vakantiepark 

Tijdens de week verblijven we op het vakantiepark Walsdorf in Luxemburg. We veroorzaken 

geen overlast voor andere vakantiegangers. Tenzij anders vermeld blijven we op het 

vakantiepark. 

5. Houding 

Uiteraard verwachten we van jou een positieve, energieke en actieve werkhouding. Dat 

betekent dat je de werkzaamheden op het park met beide handen aanpakt en dat je jezelf 

proactief opstelt. Denk met elkaar mee in het uitvoeren van de taken en werk samen. 
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Corona 
 

We gaan in bijzondere omstandigheden op introductieweek. Allereerst zijn we erg blij dat deze 

week gewoon kan doorgaan. Al moeten we met elkaar wel rekening houden met wat 

aanpassingen. We vragen jullie je hier strikt aan te houden, voor je eigen gezondheid en die 

van je medestudenten. 

1. Was regelmatig je handen.  

2. Houd 1,5 meter afstand van elkaar. 

3. Hoest/nies in de binnenkant van je elleboog 

4. Als je klachten hebt, laat het meteen weten. 

5. Volg de aanwijzingen en regels die gelden op vakantiepark Walsdorf 
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Belangrijke adressen en gegevens 
 

Vertrekadres: 

Hoornbeeck College Rotterdam 

Carnissesingel 210 

3084 NA Rotterdam 

Aankomst-/verblijfadres: 

Vakantiepark Walsdorf 

Tandlerbach 1 

L-9465 Walsdorf 

Luxemburg 

Let op: geef het verblijfadres door aan je ouder(s)/verzorger(s)! 

Telefoonnummers: 

Meneer Ista: 06-25476730 

Mevrouw Groenenboom-de Vreede: 06-48907344 
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Opdracht vlog maken 
 

Je gaat samen met je groepje een filmpje/vlog maken. Dit filmpje heeft als doel om een 

impressie te geven van de introductieweek. Je neemt de hele week door materiaal op voor 

in je vlog en aan het einde van de introductieweek maak je daar een mooi filmpje van.  

Waaraan moet de vlog voldoen? 

- Stel jezelf voor. Wie zijn jullie? 

- Kies momenten uit die goed weergeven hoe jullie als groepje de introductieweek 

ervaren. 

- Film het gehele werkproces van één of meerdere taken die je deze week uitvoert. 

Bijvoorbeeld: ontbijtbuffet 

verzorgen/receptiewerkzaamheden/schoonmaken/opruimen enzovoort. 

- Elk groepslid geeft in het filmpje een korte reflectie (max. 30 seconden) op de 

introductieweek. 

De vlog duurt minimaal 3 en maximaal 6 minuten.  

Je bewerkt de vlog zodat het één filmpje wordt. Gebruik hiervoor een programma zoals 

iMovie (Apple) of Moviemaker (Windows) of een programma waar jij mee kunt werken. 

Bewaar de vlog zodat je docent kunt laten zien ter beoordeling. Denk aan Youtube, OneDrive 

of een externe harddisk. 
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Inpaklijst 
 

Neem in ieder geval de volgende spullen mee:  

- Bijbel 

- Lunch + drinken voor de eerste dag 

- Flesje dat je kunt bijvullen 

- Telefoonnummers van thuis 

- Telefoon + oplader 

- Verzekeringspasje (ziektekostenverzekering) 

- ID-kaart of paspoort 

- Pen en papier 

- Zwarte rok voor de dames, zwarte broek voor de heren 

- Witte blouse 

- Sportkleding (voor mountainbiken en kanoën) 

- Zwemkleding 

- Wandelschoenen 

- Warme kleding (ook voor ’s nachts) 

- Toiletartikelen 

- Zaklamp 

- Eventuele medicijnen (medicijnpaspoort) 

- Handdoeken en washandjes 

- Hoeslaken 

- Dekbedovertrek (of slaapzak) 

- Kussensloop 

- Verzorging  

- Zonnebrand   

- Lippenbalsem  

- EHBO-setje   

- Tandpasta   

- Tandenborstel   

- Medicijnen (persoonlijk)  

- Lenzen + reserve setje   

- Bril   

- Deodorant   

- Oordopjes    

- …een goed humeur!   
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Deelnemerslijst 
 

Docenten: 
 
Dhr. Ista 
Mw. Groenenboom 
Mw. De Braal 
Dhr. Speksnijder 
Mw. Schollaart 
Mw. van Hees 
 
Studenten Zelfstandig werkend gastheer/gastvrouw: 
 
Anna Bakker 
Yara van Beek 
Willerie Berends 
Emma Both 
Emma van Groningen 
Emma Huisman 
Sanne de Jong 
Alhaji Koroma 
Loïs Peggeman 
Mirjam Schouten 
Gera Sprong 
Lisa Stolk 
Lydia van der Struif 
Annemarie van der Waal 
 

Studenten Facilitair leidinggevende: 
 
Marije Wildemans 
Rianne van Dalen 
Siwani Ramsoekh 
Jo-Anne Hoogendoorn 
Elize van Dongen 
 

 

 

 

 

 

 


