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Albeda Rotterdam The Hague
Airport College
Opbouw opleiding

Je droomt van een baan in de internationale wereld van de luchtvaart. Je vindt het fantastisch

Naast de beroepsgerichte lessen volg je algemene

om op een vliegveld te werken of om te vliegen. Je kunt goed communiceren, je bent

vakken zoals Nederlands, Engels, Spaans, rekenen en

representatief en dienstverlenend ingesteld. Dan is de opleiding Luchtvaartdienstverlener echt

loopbaan & burgerschap. Verder krijg je een aantal

iets voor jou.

vakken om je vakkennis te vergroten, zoals algemene
luchtvaartkennis, omgaan met andere culturen en

Albeda Rotterdam The Hague Airport College

De opleiding Luchtvaartdienstverlener is erg

topografie. Daarnaast kun je keuzedelen volgen als

in het kort

praktijkgericht. Je leert vooral door te doen. In ons

topservice of Duits. Je gaat meerdere keren op

• Je leert bij ons door te doen en te ervaren

unieke Aviation Training Centre maak je kennis met de

•	Opleiding in unieke real life omgeving met vliegtuig

verschillende onderdelen van het vak van luchtvaart

en incheckbalies
•	Samenwerkingsverband met Rotterdam The Hague
Airport

dienstverlener. Je leert passagiers te begeleiden,
je oefent met verschillende inchecksystemen en hoe
je moet omgaan met passagiers onder moeilijke

• Les bij Axxicom Airport Caddy als host op Schiphol

omstandigheden of onder strenge veiligheidseisen.

•	Internationale stage op een luchthaven of in de

Verder leer je hoe je informatie aan passagiers geeft

cabine

‘In het unieke Aviation
Training Centre leer
je in een realistische
werkomgeving.’

excursie en bezoekt verschillende luchthavens.
Je kunt ook deelnemen aan projecten zoals een
talenreis. Tijdens je opleiding volg je twee stages.
Eén in een internationale leeromgeving in binnen- of
buitenland en één in de luchtvaart (cabine of grond).
Je mag beide stages in de luchtvaart volgen.

en wat je moet doen in noodsituaties. De veiligheids
procedures aan boord vormen een belangrijk

Unieke locatie

onderdeel van deze opleiding. Je kunt ervoor

Op dit moment geven we praktijklessen in ons

kiezen om de praktijklessen in het Engels te volgen.

Aviation Training Centre, waar we de werkelijkheid zo

Afhankelijk van je vooropleiding, leiden we je in 3 jaar

Voor studenten die meer willen, hebben we een

goed mogelijk nabootsen. In de nabije toekomst

op op tot een enthousiaste, gastvrije grond

excellentieprogramma.

openen we onze nieuwe leslocatie op Rotterdam The

Een warme omgeving waar je je snel

steward(ess) of steward(ess). Na je opleiding kun je

Hague Airport. Dan loop jij vanaf het begin van je

thuis voelt, dat is Albeda. Wil je leren,

direct aan de slag bij een luchtvaartmaatschappij.

opleiding rond in de dynamische wereld van de

dan ben je van harte welkom, ongeacht

Of als informatiemedewerker bij een ander bedrijf

luchtvaart.

je geloof of achtergrond. S
 amen werken

•	Alleen bij ons kun je je flight safety certificaat
behalen tijdens je opleiding

op de luchthaven.

we aan jouw toekomst. Bij ons kun je

Welk niveau?

jezelf zijn en leer je het beste uit jezelf

Bij Albeda Rotterdam The Hague Airport College volg

te halen.

je de opleiding Luchtvaartdienstverlener op niveau 4.

We helpen jou je talenten te ontdekken,

Kijk voor meer informatie zoals de toelatingseisen

ontwikkelen en toepassen. Op die

en mogelijkheden voor een vervolgopleiding op onze
website.

Beroepsopleidende leerweg (bol)
Kies je voor de opleiding Luchtvaartdienstverlener
dan kies je voor de beroepsopleidende leerweg (bol).

‘Bij ons leer je door te doen,
iedere dag weer.’

Over Albeda

Hierbij ga je een groot deel van de week naar school,
doe je praktijkopdrachten en loop je stage.

manier kun je uitgroeien tot een gewilde
en goede professional die zich ook
later blijft ontwikkelen. Onze opleidingen
sluiten goed aan op de praktijk.
Je leert en werkt al in bedrijven tijdens
je opleiding. Met je diploma heb je
alle kans op een baan en een mooie
toekomst. Na Albeda ligt de wereld
voor je open.

