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Maak kennis
met Mbo
Marketing &
Evenementen

Bij ons kun je terecht voor mbo-opleidingen in de
marketingcommunicatie-, sportmarketing, sales- en
evenementenbranche, waarmee je veel kanten op kunt.
Want of het nu commerciële internationale bedrijven
zijn, webshops, gemeentes, evenementenbureaus
of stichtingen: elke organisatie heeft te maken met
marketingcommunicatie,
zakelijke,
sportieve
of
recreatieve evenementenorganisatie en commerciële
verkoopactiviteiten. Dit resulteert in een breed aanbod
van mogelijke toekomstige werkgevers, stagebedrijven
en opdrachtgevers. Mbo Marketing & Evenementen
heeft een vestiging in Tilburg, Eindhoven en Breda; alle
locaties werken samen met allerlei soorten bedrijven in
de regio.
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Wat maakt De Rooi Pannen uniek?

Al ruim vijftig jaar onderscheidt De Rooi Pannen zich door:
kleinschaligheid, praktijkgericht onderwijs en ondernemende studenten. Lees hieronder wat deze kenmerken
voor de afdeling Mbo Marketing & Evenementen betekenen.

Kleinschaligheid
De vestigingen in Eindhoven, Tilburg en Breda kenmerken zich
door kleinschaligheid en gezelligheid. Iedereen kent elkaar,
waardoor een prettige en veilige leeromgeving ontstaat. Maar
ook een goed contact met jouw ouders/verzorgers vinden wij
belangrijk om je schoolloopbaan vlot te laten verlopen. Tijdens
het schooljaar organiseren we daarom verschillende ouderavonden en informatieavonden. Maar natuurlijk kunnen je
ouders/verzorgers ook buiten deze dagen in gesprek gaan
met je mentor/coach.
Praktijkgericht onderwijs
Alles wat je leert, kun je direct toepassen in onze eigen
praktijkfaciliteiten. De Eindhovense vestiging van Mbo
Marketing & Evenementen kent Work in Progress en Tilburg
heeft At the office, moderne kantoortuinen waarin je kunt
werken, overleggen, vergaderen, telefoneren, opdrachtgevers
te woord staan etc. De Tilburgse vestiging heeft daarnaast
At the studio, een professionele studio waar je voor bedrijven
beeld en geluid produceert. En in de mediaredactie Crosscrew
verzorg je content voor on- en offline nieuwskanalen. Daarnaast
maak je kennis met het beroep door stage te lopen.
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Ondernemende studenten
In het werkveld is vaak behoefte aan mensen met lef, die
initiatief durven nemen en vernieuwend denken. Wij helpen
je jezelf te ontwikkelen op deze vlakken. Bij Mbo Marketing &
Evenementen zie je dit terug in de interessante opdrachten
die studenten zelf binnenhalen. Je kunt extra uitdagingen
aangaan door het behalen van bijvoorbeeld het NIMA-diploma
basisoriëntatie. Daarnaast kun je als gemotiveerde student in
aanmerking komen voor internationale stages, studiereizen
of uitwisselingsprogramma’s. In Tilburg kun je ook solliciteren
naar de functie European Junior Ambassador, waardoor je
de unieke kans krijgt kennis te maken met verschillende
aspecten van de Europese Unie.

Volg onze vloggers
op www.derooipannen.nl
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Evenementen

Voor
Heb je een sociaal karakter en ben je flexibel, enthousiast en
creatief? Vind je het leuk om een evenement van begin tot
eind te regelen? Vind jij het niet erg om ’s avonds en in het
weekend te werken? En maak je altijd iedereen enthousiast
met jouw originele ideeën? Dan is de evenementenorganisatie
jou op het lijf geschreven.

Naar wie
zijn we
op zoek?

BEN JE NIEUWSGIERIG?

Marketing
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Voor
Een gat in de markt? Dat heb jij zó gevonden. Met jouw creatieve
ideeën haal je klanten met gemak binnen. En door jouw sociale
vaardigheden blijven ze klant. Check jij iedere dag social
media voor de laatste trends? Ben je creatief, nieuwsgierig
en vernieuwend? Heb je een neus voor ontwikkelingen in
de samenleving en kun je die commercieel vertalen, ben je
geïnteresseerd in allerlei soorten media en heb je een vlotte
pen? Dan is de marketingcommunicatiewereld jouw werkplek.
Sportfanaten die aan de slag willen in deze dynamische wereld
kiezen voor de richting Sportmarketing in Tilburg.

WIL
JE
SCOREN?

Sales

Voor
Ben je een verkoper met een goede babbel en oog voor
cijfers? Ben je graag onderweg naar klanten? Vind je het
een uitdaging om met verschillende verkooptechnieken het
product aan de man te krijgen? Dan past Sales & Events bij
jou.
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MARKETING &
EVENEMENTEN

Opleidingen

Mbo Marketing & Evenementen heeft opleidingen op niveau 3
en niveau 4. De opleidingen op niveau 4 kennen een basisjaar,
zodat je aan het einde van dit jaar een bewuste keuze maakt
voor je verdere beroepsopleiding en je specialisatie.

Sales & Events
(niveau 3)
Vind jij contact met mensen leuk en wil je jezelf ontwikkelen
tot een commercieel en organisatorisch talent? Dan past de
tweejarige opleiding Sales & Events van onze afdeling in Tilburg bij jou. Deze brede, praktijkgerichte opleiding combineert
commercie met écht mensgericht werken. Dit met veel aandacht voor jou op persoonlijk en professioneel gebied. Je leert
alles op het gebied van gastvrijheid, klantenbinding en beleving, oftewel de ‘customer experience’. Ook leer je overtuigend,
winstgericht en professioneel werken en organiseren en wordt
je talenkennis bijgespijkerd. Ga je op stage in het buitenland?
Dan krijgt jouw diploma een nog internationaler tintje. Met dit
diploma ga je aan de slag op een sales- marketingafdeling.
Bijvoorbeeld bij een reisorganisatie, de overheid of een evenementenbureau. Je zoekt uit welke klanten je wilt bezoeken om
je producten te verkopen en bouwt een goede relatie met hen
op. Ook maak je van het product en het bedrijf een merk met
behulp van bijvoorbeeld social-mediacontent.

Medewerker marketing en communicatie
(niveau 4)
Als medewerker marketing en communicatie ben je de ogen
en oren van een bedrijf of instelling. Je houdt de markt in de
gaten, signaleert belangrijke ontwikkelingen en trends, verricht
marktonderzoek en vertaalt dit naar mogelijkheden voor het
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bedrijf. Je onderhoudt de relaties van het bedrijf en zet daarbij
concrete marketingcommunicatie- en reclameactiviteiten op.
Je verzorgt de communicatie zoals de inhoud van de website
en social media. Je weet wat belangrijk is bij het ontwikkelen
van online marketingmiddelen zoals digitale nieuwsbrieven,
viral commercials en apps. Natuurlijk behoort het maken van
de traditionele offline middelen zoals folders, persberichten
maar ook radiospotjes tot je taken. Een medewerker marketing
en communicatie maakt deel uit van een onderzoekend en
vernieuwend team en is een creatieve, flexibele, sociale
en nieuwsgierige doener. Als medewerker marketing en
communicatie heb je een veelzijdige en afwisselende baan.

Sportmarketing
(niveau 4)

Medewerker evenementenorganisatie
(niveau 4)

Gaat jouw hart sneller kloppen van een serie over een bekende
sporter op streamingdiensten? Kijk jij uit naar het WK en de
Olympische Spelen? Dan weet jij vast dat sport veel meer is
dan je conditie verbeteren of een wedstrijd winnen of verliezen.
Het gaat om emotie en beleving. Daarnaast is het een business
die voortdurend in beweging is en in de afgelopen jaren is
uitgegroeid tot een serieuze speler in de marketingwereld.
Sport is voor bedrijven een betrouwbaar teamgenoot om meer
naamsbekendheid en klanten te krijgen. Als jij interesse hebt
in deze dynamische wereld, dan is de opleiding Sportmarketing
in Tilburg iets voor jou. Tijdens de opleiding leer je alles over
sportmarketingcampagnes opzetten en sportevenementen
organiseren.

Wie kent niet de evenementen als de Tilburgse kermis, Tilburg
Ten Miles, Intents festival, Beach Event Veldhoven, Paaspop,
Festyland en Crazy Cross Bergeijk? Een stad of dorp organiseert
vele grote en kleine evenementen. Ook het bedrijfsleven
gebruikt evenementen om extra aandacht te krijgen. Denk aan
de lancering van nieuwe producten, vakbeurzen en congressen.
Het belang van evenementen is enorm toegenomen en dat
vraagt om uitvoering door professionals.
Wil jij zo’n professional worden? Als medewerker evenementenorganisatie bedenk je voor wie het evenement bedoeld is en
hoe je deze mensen kunt bereiken. Je denkt werkelijk aan alles:
de promotie, beveiliging, parkeren, inrichting VIP-ruimtes etc.
Als je voor dit beroep kiest, dan moet je het leuk vinden om
zaken te regelen. Je moet creatief zijn, om kunnen gaan met
tegenslagen, goed kunnen samenwerken, heel flexibel en
enthousiast zijn en zeker geen 9-tot-5-mentaliteit hebben!
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MAATWERK
VOOR HAVISTEN
Zit je nu op de havo?
Op De Rooi Pannen heb je volop
keus als havoleerling. Als je een
overgangsbewijs van havo 4 naar
5 of een havodiploma hebt, kun je
je opleiding middels een aangepast
traject volgen. Dit betekent in de
meeste gevallen dat je je diploma
in een kortere tijd kunt behalen
en vervolgens ook sneller je hboopleiding kunt afronden. Een
mbo niveau 4-diploma opent veel
deuren. Bovendien doe je veel
praktijkervaring op.
Tijdens het intakegesprek wordt
besproken wat de mogelijkheden
voor jou zijn. Kijk alvast op
www.derooipannen.nl voor
meer informatie.
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Aanvullende
informatie

DECANEN

Locaties

Heb je nog vragen of hulp nodig bij je studiekeuze?

De opleidingen van Mbo Marketing & Evenementen
worden aangeboden in Tilburg en Eindhoven. Onze locatie
in Breda biedt een basisjaar aan waarin je kennismaakt
met de richtingen Toerisme & Recreatie en Marketing &
Evenementen. Na dit jaar kun je doorstromen naar een
van onze opleidingen van Mbo Marketing & Evenementen.

Voor de opleidingen in Tilburg kun je contact opnemen met
meneer F. Sparidaens. Bereikbaar via het telefoonnummer
013 - 500 23 50 of per e-mail: f.sparidaens@derooipannen.nl
Voor de opleidingen in Eindhoven kun je contact opnemen
met mevrouw A. de Jong. Bereikbaar via het telefoonnummer
040 - 500 13 00 of per e-mail: a.d.jong@derooipannen.nl
Voor het basisjaar in Breda kun je contact opnemen met
mevrouw J. Rogers. Bereikbaar via het telefoonnummer
076 - 500 19 00 of per e-mail: j.rogers@derooipannen.nl

BEGELEIDING
Goede begeleiding, persoonlijke aandacht en een goed contact
met het thuisfront krijgen veel aandacht bij De Rooi Pannen.
De mentor/coach is het eerste aanspreekpunt. Hij of zij is
een vertrouwenspersoon met wie je alles kunt bespreken. De
mentor/coach kan je ook doorverwijzen naar een decaan of
zorgcoördinator als dat nodig is.
In het kader van passend onderwijs heeft De Rooi Pannen
een ondersteuningsprofiel, waarin staat beschreven welke
extra ondersteuning er is voor studenten. Je kunt het
ondersteuningsprofiel lezen op www.derooipannen.nl/mbomarketing-evenementen.

FINANCIËN
Als student van De Rooi Pannen hoef je geen onderwijsgeld
te betalen aan onze school. Dat betekent dat je geen geld
kwijt bent aan boeken en overige leermiddelen. Ook de
ouderbijdrage, kosten voor excursies etc. neemt De Rooi
Pannen voor haar rekening. Zaken die eigendom worden van
jou moet je zelf betalen. Daarnaast moet je als student van 18
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jaar of ouder nog steeds les- of cursusgeld betalen aan het
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit bedrag
is voor schooljaar 2021-2022 circa € 1202,00 voor BOLopleidingen.

AANMELDEN EN INTAKE
Via www.derooipannen.nl kun je je voor een opleiding aanmelden. Ook kun je dit ter plekke doen tijdens één van onze
informatiemomenten (zie achterzijde van deze gids). Nadat
je je hebt aangemeld, krijg je een uitnodiging voor een
persoonlijk intakegesprek samen met je ouders/verzorgers.
Daarin proberen we alle vragen die je hebt te beantwoorden
en samen te achterhalen of de opleiding en de latere
beroepspraktijk echt bij je passen. Om toegelaten te worden
moet duidelijk zijn dat je geschikt bent om later in het beroep
te functioneren en dat je aan alle onderdelen van de opleiding
kunt deelnemen: (klassikale) lessen, interne praktijk, stage,
projecten enz. Voor sommige opleidingen behoort een test tot
de standaard intakeprocedure.

De Rooi Pannen Tilburg
Wandelboslaan 1, 5042 PA Tilburg
013 - 500 23 50
info.marketing.tilburg@derooipannen.nl
De Rooi Pannen Eindhoven
Kaakstraat 1, 5623 AD Eindhoven
040 - 500 13 00
info.marketing.eindhoven@derooipannen.nl
De Rooi Pannen Breda
Fellenoordstraat 93, 4811 TH Breda
076 - 500 19 00
info.marketing.breda@derooipannen.nl
www.facebook.com/MarketingEvenementenTilburg
www.facebook.com/MarketingEvenementenEindhoven
www.instagram.com/Marketing_evenementen_tilburg
www.instagram.com/Marketing_evenementen_ehv

Volg onze vloggers op www.derooipannen.nl

INFORMATIEMOMENTEN
Vanwege het coronavirus zijn deze
infomomenten onder voorbehoud.
Check onze website voor de laatste
informatie.

OPEN DAGEN
zondag 8 november 2020
zondag 17 januari 2021
10.00 uur tot 14.00 uur
INFODAGEN
donderdag 11 maart 2021
woensdag 26 mei 2021
16.00 uur tot 19.00 uur
KENNISMAKINGSDAGEN
Zie onze website.

derooipannen.nl
facebook.com/derooipannen
instagram.com/de_rooi_pannen
youtube.com/derooipannenofficial

Bij De Rooi Pannen kun je dagopleidingen, cursussen en
trainingen volgen in de sectoren handel & ondernemen,
horeca, toerisme & recreatie, vormgeving en marketing
& evenementen. De boeiende en praktijkgerichte
beroepsopleidingen bieden uitstekende kansen op het
vinden van een baan.
Deze gids bevat informatie over de opleidingen van
Mbo Marketing & Evenementen. Deze bieden we aan
in Tilburg, Eindhoven en Breda.

