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Avontuurlijke stageplek 
dankzij intensieve samenwerking 
Helicon en Omnivents 

Helicon Bedrijfsopleidingen zorgt voor be-
drijfsopleidingen, cursussen en in-company 
trainingen in het hele land. Uitgangspunt is 
het bieden van opleidingen die goed aan-
sluiten op de dagelijkse praktijk in het be-
drijfsleven. Bij de vestiging van Helicon in 
Geldermalsen worden de volgende oplei-
dingen aangeboden: Dier, Gedrag & Wel-
zijn, Eco & Wildlife, Logistiek & Transport 
(in samenwerking met het ROC Rivor), 
Teelt & Techniek en Outdoor & Adventure. 
Vanaf september 2013 gaat bij voldoende 
deelnemers de nieuwe opleiding Toegepas-
te Biologie van start. 

Outdoor & Adventure
Avontuurlijke natuurliefhebbers die graag 
met mensen werken kunnen bij Helicon te-
recht voor de vierjarige opleiding Outdoor 
& Adventure. In Geldermalsen is de eerste 
lichting studenten drie jaar geleden gestart 
met deze veelzijdige mbo opleiding waarin 
mens, natuur en avontuur centraal staan. 
Kees Paaijmans is docent Outdoor & Ad-
venture. Hij vertelt enthousiast over de in-
houd van de opleiding. “Het is een brede 
studie voor energieke doeners. Niet alleen 
leer je alles over het organiseren van bui-
tenactiviteiten, ook beheer en onderhoud 
komen uitgebreid aan bod, evenals commu-
nicatie met deelnemers. Op school is geen 

dag hetzelfde. Praktijklessen worden in de 
buitenlucht gegeven en tijdens de natuur-
stage en recreatie/outdoorstage gaan leer-
lingen aan de slag met  het organiseren van 
afwisselende outdooractiviteiten, niet al-
leen in Rivierenland maar ook in het bui-
tenland. Met een diploma Outdoor & Ad-
venture kun je het hele jaar door aan het 
werk. In de zomer als organisator van out-
door activiteiten, reisleider van actieve va-
kanties, instructeur/toezichthouder of als 
gids bij natuurorganisaties. Dankzij techni-
sche vakkennis die wordt opgedaan, kun-
nen afgestudeerden in de winter materialen 
onderhouden en werken aan groenonder-
houd bij recreatieparken, campings of ge-
meenten.” 

Avontuurlijke stage bij 
Omnivents
Praktijkervaring is een belangrijk onder-
deel van de opleiding. Om te zorgen voor 
een gedifferentieerd stage-aanbod werkt 
Helicon nauw samen met een groot aantal 
regionale bedrijven in de outdoorbranche. 
Een goed voorbeeld van een spannende en 
leerzame stageplek is het avontuurlijke 
evenementenbureau Omnivents, dat is on-
dergebracht op de evenementenlocatie Wa-
terGoed in Valburg. Vanuit een prachtig 
natuur- en recreatiegebied worden activi-

teiten geboden voor groepen van tien tot 
tweeduizend personen. Op maat gearran-
geerd en uitgevoerd door deskundig ge-
kwalificeerde vakmensen biedt Omnivents 
een breed pakket aan recreatieve activitei-
ten op en rond een grote plas, omringd 
door een breed strand. Samen met Jouke 
van Dijk is directeur Joost Frijlink verant-
woordelijk voor de dagelijkse gang van za-
ken. “Omnivents is in 2003 gestart vanuit 
Arnhem”, vertelt hij. “Drie jaar later zijn 
we op deze locatie neergestreken. Vanuit 
een monumentale boerderij en gerenoveer-
de kapschuur bieden we horeca, bedrijfs-
uitjes en recreatieve activiteiten, waarvan 
een groot deel gemotoriseerd is.” Leerlin-
gen die voor hun opleiding Outdoor & Ad-
venture stage lopen bij Omnivents, krijgen 
een grote mate van zelfstandigheid. “Zo-
wel activiteitenorganisatie- en begeleiding 
komt aan bod als ook het onderhoud van 
het natuurgebied,” licht Joost Frijlink toe. 
“We organiseren voor elke doelgroep spor-
tieve en recreatieve activiteiten. Daarnaast 
breidt onze horeca zich steeds verder uit; 
onze locatie is zeer geschikt voor zakelijke 
bijeenkomsten, presentaties en vergaderin-
gen.”

Helicon biedt mbo opleiding outdoor & Adventure aan in Geldermalsen
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Onderwijs is voortdurend in beweging. de roep om maatwerk wordt steeds groter en onderwijsin-
stellingen werken intensief samen met het bedrijfsleven om scholing en trainingen te geven die 
aansluiten bij de praktijk op de werkvloer. Helicon Opleidingen in geldermalsen is een opleidings-
centrum voor groen Onderwijs en biedt vmbo en mbo aan in gelderland en noord-Brabant. drie 
jaar geleden ging bij Helicon de opleiding Outdoor & Adventure van start: een brede studie waar-
bij sport, communicatie, techniek en groen centraal staan. 
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synergie onderwijs en 
bedrijfsleven 
Een nieuw onderwijsconcept dat vorig jaar 
landelijk is geïntroduceerd is regioleren; 
ook Helicon heeft deze vorm van projecton-
derwijs geïntegreerd in het aanbod. Direc-
teur Monique Witlam van Helicon Gelder-
malsen geeft een toelichting: “Regioleren 
brengt onderwijs, bedrijfsleven en onder-
zoek bij elkaar. Leerlingen krijgen en wer-
ken aan opdrachten uit de praktijk, zoals ze 
dat ook gaan doen na het afronden van hun 
opleiding. De vraagstukken komen van het 
bedrijfsleven, overheden of instellingen, 
waarbij ze de kritische opdrachtgever zijn. 
Regioleren is niet alleen leren voor de leer-
lingen, maar ook voor de regio. Kenniscir-
culatie is een belangrijk item hierbij.” Door 
midden in de samenleving te staan en ont-
wikkelingen op de arbeidsmarkt continu te 
volgen, ontstaat synergie tussen onderwijs 
en bedrijfsleven. “Met Omnivents onder-

houden we bijvoorbeeld intensief contact. 
De samenwerking is zeer vruchtbaar. De 
evenementenbranche is jong; bij Omnivents 
werken tachtig medewerkers, waarvan het 
merendeel jonger is dan dertig. Dit geeft het 
bedrijf een energieke en flexibele uitstraling. 
Precies wat onze leerlingen aanspreekt.”

kleinschalig en 
persoonlijk
Helicon is in Geldermalsen gevestigd aan 
de Burg. Roozeveld v/d Venlaan. Bij de re-
latief kleine school staat volgens Monique 
Witlam de menselijke maat centraal. “Ons 
opleidingsinstituut kent net als in andere 
vestigingen een groeiend aantal leerlingen, 
maar het is niet onze ambitie om zo snel 
mogelijk het grootste opleidingscentrum te 
worden. Bij ons is persoonlijk contact met 
onze studenten uitgangspunt. Zowel de di-
recteur als de conciërge kennen alle leerlin-
gen bij naam.” Bij Helicon lopen 250 regu-

liere trajecten en evenveel bedrijfsprojecten. 
Helicon investeert dan ook in duurzame sa-
menwerking met lokale bedrijven en instel-
lingen.”
Vanwege de gestage groei van het aantal 
leerlingen is Helicon op dit moment samen 
met de gemeente Geldermalsen mogelijkhe-
den aan het onderzoeken voor duurzame re-
novatie  van het Helicon pand in Gelder-
malsen. “Het huidige gebouw is flink 
gedateerd”, legt Monique Witlam uit. “We 
willen graag op deze plek blijven vanwege 
de centrale ligging bij het spoor. Ook vin-
den wij het in het kader van Maatschappe-
lijk Verantwoord Ondernemen niet nodig 
om een compleet nieuw gebouw te betrek-
ken. Op deze locatie kunnen we nog jaren 
voort.” Het is de bedoeling dat de duurzame 
renovatie voor het eind van het jaar van 
start gaat. 

www.helicon.nl en www.omnivents.nl 
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vlnr: Monique Witlam, Joost Frijlink en Kees Paaijmans 
zorgen ervoor dat de praktijk aansluit op de werkvloer.


