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Een leisure manager bedenkt en produceert innovatieve en prikkelende
belevenissen in een (groot)stedelijke omgeving. De stad, haar inwoners,
ondernemers en consumenten; bij leisure management komen ze
allemaal samen.
Als slagvaardige creatieveling en spin in het web, zet je een
stad op de kaart of maak je een festival of museum commercieel aantrekkelijk. Zo stort je je bijvoorbeeld op opdrachten
voor Rotterdam Festivals, het International Film Festival
Rotterdam, poptempel Paradiso, 3FM Serious Request,
War Child of het ABN AMRO World Tennis Tournament.

Je leert deze onmetelijke dienstenindustrie het best kennen
in een omgeving waar creatieve en zakelijke disciplines
samenkomen. Je maakt gebruik van de expertise van

collega-studenten uit allerlei vakgebieden: van advertising
tot fotografie en van ruimtelijk ontwerpen tot lifestyle.
Ook stimuleren we jou om actief deel te nemen aan alles
wat een internationale stad als Rotterdam te bieden heeft:
exposities, festivals, poppodia, (sport)evenementen
en uitgaansleven. In jouw rol als leisure manager ben je
enerzijds in staat onvergetelijke vrijetijdsbelevenissen
te produceren en anderzijds om jouw professie in te zetten
om bedrijven en steden aantrekkelijker en succesvoller
te maken.

Opbouw
Leerlijnen
Om onze Rotterdamse praktijkgerichte aanpak en jouw
talentontwikkeling te vertalen naar het onderwijs hanteert
Hogeschool Rotterdam drie leerlijnen: kennisgestuurd,
praktijkgestuurd en studentgestuurd onderwijs. Elke opleiding
vult de leerlijnen op haar eigen manier in, zodat het onderwijs
goed aansluit op jouw situatie en achtergrond én op de
beroepen waarvoor je opgeleid wordt. Door deze combinatie
van leerlijnen zijn onze opleidingen niet alleen uniek,
maar ook echt Rotterdams.

Propedeuse: Leren Produceren
Het eerste jaar maak je kennis met alle facetten van het werkveld. Je leert creatief denken en produceren. Denk hierbij aan
een evenement georganiseerd in een leegstaand pand in het
kader van city branding. Wat zijn de belangen en behoeften
van klanten, overheid en bedrijfsleven? Beroepsoriëntatie,
gastsprekers en praktijkcases helpen je een beeld te vormen
van je toekomstige wereldbaan. Iedere module werk je met
een opdrachtgever uit het werkveld. In een module verzamel
je kennis over bijvoorbeeld concepting, branding, wetgeving
en financiering en pas je deze toe. In kleine teams ga je met
concrete opdrachten aan de slag; vanaf de formulering tot
en met de evaluatie. Je raakt vertrouwd met taakverdeling,
planning, organisatie en samenwerking. Vaardigheden die jij
als leisure producer goed moet beheersen.

Hoofdfase: Zelfstandig
en Innovatief Produceren
Tijdens de hoofdfase leer je je eigen visie verder vorm
te geven en te ontwikkelen. Dit doe je door in het tweede
jaar zelfstandig te produceren. Je krijgt de kans te gaan
ondernemen, ontwikkelt nieuwe vrijetijdsproducten en
je maakt kennis met de leisure industrie in een opkomende
stad in het buitenland middels een studiereis. Je volgt een

werkervaringsstage met opleidingsgerichte opdrachten.
In jaar drie loop je een stage naar keuze van een half jaar
in binnen- of buitenland. In het vierde jaar volg je de door
jou gekozen minor en staat je afstudeeropdracht centraal.
In deze fase leer je te innoveren in de leisure branche.

Vakken
Basisprogramma
Als je op hbo-niveau wilt afstuderen, leer je in het
basisprogramma hbo-vaardigheden op het gebied van
management, bedrijfseconomie, taal (Nederlands en Engels)
en onderzoek.

Beroepsspecifieke vakken
De opleiding heeft daarnaast een aantal specifieke
aandachtsgebieden. Bij Leisure Management zijn dat vrijetijdskunde op het gebied van analyse, beleving, besteding,
duurzaamheid, imagineering, concepting en waardecreatie.
Verder komen aan bod: marketing, marktgericht ondernemen, economie, marktonderzoek, branding, kwaliteitszorg
en personeelsmanagement.

Keuze- en bijspijkervakken
& Open Aanbod en Stations
In jaar één en twee kun je kiezen uit zo’n driehonderd hogeschoolbrede keuzevakken. Dit biedt je de kans om over de
grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling
te geven aan je specifieke leerbehoeften. Soms blijkt tijdens
of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald
vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren.
Hogeschool Rotterdam biedt zowel vóór als tijdens de
opleiding mogelijkheden. Bij deze opleiding kun je denken
aan bijspijkervakken op het gebied van Nederlands, Engels
of Economie.

Studie in cijfers

Hogeschool Rotterdam
Vrijetijdsmanagement

Hogeschool Rotterdam vindt het belangrijk dat je een
weloverwogen studiekeuze maakt. Met ‘Studie in Cijfers’
krijg je één oogopslag betrouwbare informatie over deze
opleiding in verhouding tot het landelijk gemiddelde.
Bekijk de actuele cijfers op hogeschoolrotterdam.nl
De arbeidsmarktcijfers zijn alleen op landelijk niveau
beschikbaar.
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Tenslotte kun je gebruikmaken van het Open Aanbod en
de zogenaamde Stations. Hier vind je alle faciliteiten, plus
experts die je kunnen helpen met allerlei software, hardware,
technieken, apparaten en machines. Binnen de Stations
werken docenten, instructeurs en student-assistenten
de hele dag om je te helpen met technieken en vaardigheden
die je interessant vindt, of die aansluiten bij de projecten
die je wilt realiseren.

Minors
In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel
van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een
door jou gewenste richting. Je kunt kiezen uit tientallen
minors, waaronder die van Leisure Management.
cITy BrANdINg
Hoe zet je een stad op de kaart? Je leert hoe vrije tijd kan
bijdragen aan de economie van een stad. Midden in
Rotterdam, waar leisure producers en gebiedsontwikkelaars
de handen ineenslaan. Je leert in de praktijk hoe je ideeën
ontwikkelt, een visie onderbouwt, verschillende partijen
aanstuurt, compromissen sluit en onafhankelijk adviseert.
Je kent de ‘tops en flops’: je wordt dé marketeer van het
grote belang.

Beroepen
Je studeert af als Bachelor of Arts, waardoor je breed inzetbaar bent. Je kunt dan op uitvoerend of op strategisch niveau
belevenissen produceren voor diverse doelgroepen.

Afgestudeerde studenten
Leisure Management worden
onder andere:
• marketeer van een theater;
• projectleider city marketing van een (grote) stad;
• ontwikkelaar van brand events voor
consumentenmerken;
• ondernemer in de creatieve en culturele industrie;
• programmeur van muziekpodia of festivals;
• eventmanager/-coördinator in de sport-,
muziek- of cultuurbranche.

EVENEMENTENMANAgEMENT
Hoe geef je het publiek een onvergetelijk evenement?
Van een merklancering tot een meerdaags festival, het
organiseren ervan is topsport. Je leert onder meer hoe je een
opdracht werft, een evenement ontwerpt, verkoopt, uitvoert,
beveiligt en evalueert. Je verkent de divisies waarin je je kunt
specialiseren, zoals promotie, management en productie.
In een klein team voer je een praktijkopdracht uit. Vanaf de
opdrachtformulering tot aan de evaluatie ben jij de spil van
een zelf te organiseren evenement. Je piekt op alle terreinen
binnen jouw avontuur.

Jeff van Hoek
Programmeur, DJ, concept- en
eventontwikkelaar

KuNST- EN cuLTuurMANAgEMENT
Hoe haal je zoveel mogelijk rendement uit kunst en cultuur?
In de minor Kunst- en Cultuurmanagement leer je hoe je een
maatschappelijke, kunstzinnige bijdrage kunt leveren binnen
de vereiste zakelijke randvoorwaarden, met gevoel voor artistieke kwaliteit. Het één kan niet zonder het ander. Dat vraagt
visie, lef en zakelijk inzicht. Praktijkgericht leer je hoe je binnen
de formele kaders van overheidsregels omgaat met gemeenteen rijksbeleid. Je ontwikkelt je in de breedte, vindt op management- en ondernemersniveau je weg en staat voor je zaak.

Decentrale selectie
Voor deze opleiding geldt een numerus fixus. Dit betekent dat
er een vooraf vastgesteld aantal studenten wordt toegelaten
tot de opleiding. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van 100%
decentrale selectie, wat wil zeggen dat Hogeschool
Rotterdam zelf studenten selecteert. Je moet je vóór 1 mei
2016 aanmelden via studielink.nl. Let op: kijk voor de selectiecriteria op hogeschoolrotterdam.nl/leisure-management.

‘Rotterdam zit enorm in de lift. Veel speelt zich af onder
de radar. Als je iets wilt doen in de stad, moet je je
verdiepen in al haar facetten. Mijn advies: ga op zoek
en ervaar!
Het is belangrijk om te weten wat er speelt in een
stedelijke omgeving voordat je een concept gaat
bedenken. Theoretische kennis is een belangrijke basis,
maar je leert pas echt als je deze toe kunt passen in
de praktijk. Dan pas leer je hoe je een productie van
begin tot eind moet regisseren en welke valkuilen
er allemaal zijn.
Om in de leisure-industrie van Rotterdam en omgeving
te groeien, moet je echt het werkveld induiken en af en
toe de stoute schoenen aantrekken. Een ondernemende
houding en openstaan voor nieuwe invloeden is het
meest belangrijke om succesvol aan de slag te gaan
en te slagen als creatieve producer.’

Gegevens opleiding:
• Officiële opleidingsnaam: Leisure Management (voorheen Vrijetijdsmanagement)
• Taal onderwijs: Nederlands
• Studiebelasting: naast de ingeroosterde uren, moet je ook aandacht besteden aan zelfstudie. Houd rekening
met een totale studiebelasting van ca. 40 uur per week.
• Bindend Studie Advies (BSA): we verwachten dat je in jaar 1 alle 60 studiepunten haalt, zodat je zonder
achterstand in jaar 2 start. In jaar 1 moet je minimaal 48 punten halen.
• Titel na afstuderen: Bachelor of Arts (BA)
• Indicatie bruto startsalaris € 1.812,- (bron: HBO-Monitor 2014)

Locatie opleiding

Proefstuderen

Wijnhaven 61
3011 WJ Rotterdam

Elk jaar organiseert Hogeschool Rotterdam Proefstudeerdagen. Kijk voor de data en het aanmeldformulier op:
wdka.nl/proefstuderen
hogeschoolrotterdam.nl/proefstuderen

Toelating
Uitgebreide informatie over de toelatingsvoorwaarden,
een eventueel advies over te volgen (bijspijker)vakken en de
mogelijkheden van een verkorte of versnelde route vind je op:
hogeschoolrotterdam.nl/leisure-management

Aanmelden en decentrale selectie
Je kunt je eenvoudig online aanmelden via studielink.nl
Voor je aanmelding in Studielink heb je een DigiD nodig.
Heb je nog geen DigiD? Vraag deze dan tijdig aan via DigiD.nl
Kijk voor alle informatie over deze aanmeldprocedure op
hogeschoolrotterdam.nl/aanmelden

Let op! Voor deze opleiding geldt
een decentrale selectieprocedure.
Het is daarom noodzakelijk dat
je je vóór 1 mei 2016 aanmeldt via
Studielink.
Kosten
Jaarlijks betaal je collegegeld. De bedragen worden ieder
jaar opnieuw vastgesteld. Het collegegeld voor 2016-2017
vind je vanaf april 2016 op:
hogeschoolrotterdam.nl/collegegeld
Voor de aanschaf van boeken, readers en andere
leermaterialen moet je bij deze opleiding rekenen op
een gemiddeld bedrag van € 500,- per jaar.

Studievoorlichting
Wil je meer informatie over opleidingen, toelating,
aanmelden en studeren in het hbo?
Neem dan contact op met afdeling Studievoorlichting.
telefoon: 010 794 44 00
email: studievoorlichting@hr.nl
website: hogeschoolrotterdam.nl/voorlichting

Meer weten?
Alle opleidingsinformatie en praktijkvoorbeelden vind je op:
wdka.nl/hbo-bachelor/leisure-management
hogeschoolrotterdam.nl/leisure-management
Wil je meer informatie over studeren aan de Willem de
Kooning Academie of Hogeschool Rotterdam? Kijk dan op:
wdka.nl
hogeschoolrotterdam.nl

Volg ons ook op:
facebook.com/willemdekooningacademy
twitter.com/wdka
instagram.com/leisure010

Open Dagen en Avonden
Tijdens de Open Dagen en Avonden maak je kennis met alle
opleidingen van Hogeschool Rotterdam en krijg je een indruk
van de faciliteiten en sfeer van de locaties. Alle data vind je op:
wdka.nl/open-dagen
hogeschoolrotterdam.nl/open-dag

Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

