


    IVOR...
de (reis)wereld binnen 

handbereik
Aan belangstelling voor het beroep van reisbegeleid(st)er ontbreekt het bepaald niet; ieder jaar 

opnieuw meldt zich een groot aantal gegadigden bij de diverse reisorganisaties. Best begrijpelijk; 

bij reisbegeleiding denk je aan zonnige, avontuurlijke en verre vakantiebestemmingen. Je stelt je een 

werkkring voor waarin je leuke contacten hebt met allerlei mensen, waarin je iets van de wereld ziet. 

En voor een deel klopt dat beeld ook wel.

Toch loopt de eerste kennismaking met het beroep van reisbegeleid(st)er vaak op een desillusie 

uit. Want reisbegeleiding is niet alleen aantrekkelijk, er wordt tevens het nodige van je geëist, óók in 

toenemende mate door de gasten. Met andere woorden, je moet over de nodige bagage beschikken; 

en die krijg je mee in de praktijkopleiding van IVOR.

 IVOR
Ruim 26 jaar een begrip in de reiswereld.

Het doet ons veel genoegen dat wij je informatie kunnen aanbieden over onze opleidingen. IVOR 

verzorgt korte, maar intensieve praktijkopleidingen, waarin een geselecteerde groep kandidaten 

wordt begeleid naar een baan in de reiswereld. Het succes van het IVOR-concept blijkt wel uit de 

baangarantie die wij onze cursisten al ruim 26 jaar kunnen bieden. Ook dit seizoen hebben de 

kandidaten met het IVOR-diploma, vooral ook door onze actieve begeleiding, een baan gevonden 

bij binnen- en buitenlandse touroperators. Daarnaast worden we steeds meer actief betrokken bij 

het personeelsbeleid van reisorganisaties, een aanwijzing voor het vertrouwen in en de goede 

naam van onze opleidingen. 

Als je na het lezen van onze brochure nog vragen hebt, bel ons dan gerust. Wij zullen je graag op alle 

punten duidelijkheid geven.

Veel succes met de opleiding.

Emile Reinards

directeur

IVOR Reisbegeleiding 
Korvelseweg 51
5025 JB  Tilburg 

+31(0)13-5801312
info@ivor-reisbegeleiding.nl
www.ivor-reisbegeleiding.nl
www.facebook.com/reisbegeleiding
www.twitter.com/reisbegeleiding



      IVOR...
praktijkopleiding

 met bewezen resultaat
Misschien denk je: ‘Heb ik eigenlijk wel een opleiding nodig? Is een beetje flair en een goede presentatie 

niet voldoende?’ Nee, dus. Al was het alleen maar omdat je zonder aantoonbare, praktische kennis van 

zaken waarschijnlijk in de rij mag plaatsnemen met ‘nog zoveel wachtenden voor u’.

Als je niet goed voorbereid aan de slag gaat, dan is de kans op een teleurstellende ervaring levensgroot 

aanwezig. Want gegarandeerd kom je in de praktijk voor situaties te staan waarop je niet gerekend had 

en waarin je knopen moet doorhakken. Op zo’n moment weet je de goede praktische voorbereiding 

die je bij IVOR hebt gekregen te waarderen. Dat geluid horen wij steeds opnieuw uit de praktijk, zowel 

van ex-cursisten als van touroperators.

Natuurlijk moet je over de juiste persoonlijke eigenschappen beschikken. Je moet ‘het goede type’ 

zijn voor reisbegeleiding. Als je niet over de specifieke kwaliteiten beschikt die vereist zijn voor dit 

werk, kan geen enkele opleiding daar iets aan veranderen. 

Anderzijds zijn er ook een aantal dingen die je moet leren, net als bij ieder ander beroep. ‘Talent’ alléén 

is niet genoeg. Dat wordt ook bevestigd door de verantwoordelijke mensen bij de reisorganisaties, die 

in deze brochure aan het woord komen.

Op die twee gegevens stoelen de uitgangspunten van de IVOR-opleidingen. Allereerst toetsen wij in 

een selectiegesprek of je aan de juiste persoonlijke kwaliteiten voor het beroep van reisbegeleid(st)er 

voldoet. Vervolgens wordt je de nodige praktische vakkennis bijgebracht in een intensieve praktijk-

opleiding, die wordt afgesloten met een examen. 

Zo vult IVOR jouw kwaliteiten aan met een professionele opleiding, zodat je zelfverzekerd in je 

nieuwe carrière aan de slag kunt. 

De IVOR-opleiding is al jaren toonaangevend binnen de reiswereld. Duizenden cursisten behaalden 

de afgelopen jaren het IVOR-diploma en vonden, al dan niet via onze actieve begeleiding, een baan als 

reisbegeleid(st)er! Een resultaat dat niet echt verwonderlijk is, als je bedenkt dat het IVOR-diploma 

steeds vaker als een pré wordt vermeld.

Mijn naam is Ingrid van 
Tilbeurgh 
en ik ben het eerste 
aanspreekpunt op ons 
kantoor. Mijn ervaringen 
als reisleidster en later als 
reïntegratiemedewerkster, 
blijken een prima combina-

tie voor de functie als opleidingsmanager bij 
het IVOR.
Al ruim 15 jaar ben ik verantwoordelijk voor 
de planning, reserveringen en ben ik het aan-
spreekpunt voor cursisten. 
Daarnaast onderhoud ik het contact met tour-
operators in verband met onze baangarantie. 
Lees ook eens op onze website de ervaringen 
van oud-IVOR cursisten. Ook voor jou ligt er 
een nieuwe toekomst binnen handbereik!
Wil je meer weten over onze opleiding reisbe-
geleiding, of heb je andere vragen? Bel me dan 
gerust, ik help je met plezier en wil je graag 
begroeten als IVOR cursist! 

Veel plezier met de opleiding.

Ingrid van Tilbeurgh
Opleidingsmanager

 IVOR...
de (reis)wereld binnen 

handbereik



  IVOR...
   Reisbegeleiding
kent vele gezichten

Tijdens de opleiding komen zowel het werk van de standplaatshost(ess) als dat van de reisleid(st)

er/tourmanager aan bod. De inhoud van deze verschillende beroepen vertoont namelijk een aantal 

gemeenschappelijke raakvlakken; daarnaast stelt elk van de twee functies wèl zijn eigen, specifieke 

eisen. De gekozen opzet biedt onze cursisten optimale mogelijkheden tot doorstroming. Een korte 

toelichting bij deze twee vormen van reisbegeleiding en de toelatingseisen lijkt ons gewenst.

Een host(ess) wordt veelal voor langere periodes in het buitenland gestationeerd voor het coördi-

neren van hotel- of campingvakanties; dat kan zowel in het zomer- als in het winterseizoen zijn. De 

werkzaamheden bestaan onder andere uit het begeleiden van gasten bij aankomst en vertrek, algemene 

service-verlening, de verkoop van excursies en daarnaast de nodige administratie. 

Voor deze functie is een afgeronde middelbare opleiding vereist en tevens kennis van de moderne 

talen. Enige algemene werkervaring is wenselijk en het bezit van het rijbewijs-B is veelal een must. 

Voor mensen met een algemene toeristische opleiding is dit een prima mogelijkheid om zich te spe-

cialiseren. Leeftijd: bij voorkeur tussen de ±19 en ±40 jaar.

Een reisleid(st)er/tourmanager  begeleidt groepen toeristen gedurende hun gehele reis. Soms 

betreft dit korte stedentrips, maar vaak ook rondreizen door diverse Europese landen, òf naar verre 

bestemmingen. Het reisaanbod is enorm gevarieerd: er zijn avontuurlijke, culturele en sportieve 

reizen; daarnaast speciale jongerenreizen en reizen voor ouderen. Ieder soort reis stelt weer andere 

eisen; een goede algemene ontwikkeling en een ruime belangstellingssfeer zijn voor dit werk beslist 

noodzakelijk.

Je bent als reisleid(st)er/tourmanager verantwoordelijk voor de gehele organisatie van de reis; vaak 

fungeer je als gids of tolk. Leidinggevende capaciteiten en een uitstekende talenkennis zijn dan ook 

onontbeerlijk. Daarnaast is reiservaring vereist; ervaring in het land zelf is een pré. Het is mogelijk om 

deze functie te combineren met een reguliere betrekking. Ook “herintreders” kunnen op deze wijze 

kennis maken met de reiswereld. De leeftijdsindicatie voor het beroep van reisleid(st)er/

tourmanager is tamelijk ruim: vanaf  ±25 tot ±64 jaar. Voor het beroep van reisleid(st)er is het 

gewenst dat je hoger onderwijs hebt genoten.



  IVOR... 
  levert kandidaten waarop 
de reiswereld zit te wachten

De selectiecriteria en de inhoud van onze opleiding zijn samengesteld in nauw overleg met 

diverse reisorganisaties. Dat geeft IVOR-cursisten een voorsprong; dáárdoor kunnen wij je met 

succes bege-leiden naar jouw start als reisbegeleid(st)er! 

Want ondanks het overstelpende aanbod aan sollicitanten zitten touroperators vaak te 

springen om goed opgeleide kandidaten. Met een viertal sleutelbegrippen onderscheidt IVOR 

zich:

selectie, praktische training, baangarantie én ANVR-certif icering.

Selectie voorkomt onnodige teleurstelling
Heb jij de juiste persoonlijkheid en achtergrond?

We schreven het al, reisbegeleiding is niet voor iedereen weggelegd. Je moet de nodige 

persoonlijke kwaliteiten meebrengen, zoals representativiteit, tact en welbespraaktheid, 

flexibiliteit, stressbesten-digheid, improvisatievermogen, flair en een goede service-instelling. 

Zònder dat soort eigenschappen is alle verdere moeite waarschijnlijk vergeefs. We zouden het 

verhaal graag anders vertellen, maar dit is de realiteit. 

En dus is het alleen maar in het belang van onze kandidaten dat we de toelating tot onze 

opleiding baseren op een grondige selectie. Per slot van rekening investeer je nogal wat tijd, 

inspanning, geld èn het nodige enthousiasme in je opleiding. Wij willen onze cursisten zoveel 

mogelijk zekerheid bieden dat het beroep van reisbegeleid(st)er vervolgens ook echt voor hen 

bereikbaar is.

Je kennismaking met IVOR begint dan ook met een selectiegesprek. Dat stelt ons in staat om 

te be-oordelen of je in voldoende mate beantwoordt aan de gestelde eisen. Op basis van dat 

gesprek geven wij je een eerlijk advies. 

Tevens kun je hierbij je vragen kwijt, zodat je een duidelijk beeld krijgt van wat wij je te bieden 

heb-ben. Deze benadering lijkt ons wel zo eerlijk: ook bij een later sollicitatiegesprek word je 

immers op je capaciteiten beoordeeld. De toelatingseisen zijn afgestemd op de profielschets 

die door de reisor-ganisaties wordt gehanteerd bij hun personeelsselectie. 

Natuurlijk is het niet leuk als je te horen krijgt dat je naar onze mening beter niet aan de opleiding 

kunt beginnen. Maar die teleurstelling lijkt ons minder groot dan wanneer je ná een opleiding 

alsnòg niet geschikt blijkt te zijn. En als je wel toegelaten wordt, dan biedt het behalen van het 

IVOR-diploma (gemiddeld percentage geslaagden 83%) een duidelijke garantie!

  IVOR...
 Reisbegeleiding

kent vele gezichten

Kennismaken met een land. Dat is volgens ons de essentie 
van reizen.
SRC wil een vakantieland niet alleen laten zien, maar er 
ook iets over vertellen: over de mensen die er wonen en 
gewoond hebben, over hun gebruiken en gewoontes, maar 
ook over hun geschiedenis en kunst. Over al die dingen die 
een vakantieland anders maken. Al deze zaken vallen onder 
de noemer ‘cultuur’. Daarom noemen wij bij SRC onze 
reizen ‘cultuurvakanties’. Deze reizen kenmerken zich door 
een pittg, goed georganiseerd excursieprogramma, waarbij 
onze reisleiders de gasten wegwijs maken in het land en er 
boeiende verhalen over vertellen.
Wij verwachten dan ook van al onze cultuurvakanties-
reisleiders uitgebreide kennis van een of meer bestemmingen 
en beheersing van de noodzakelijke talen. Daarnaast 
moeten de reisleiders beschikken over een flinke dosis 
organisatietalent en een servicegerichte instelling. Zij 
begeleiden uiteindelijk niet alleen de boeiende 
dagprogramma’s, maar zijn ook de gastheer en vrouw voor 
onze gasten die zij met raad en daad terzijde 

Naast Cultuurvakanties organiseert SRC ook Rondreizen. De 
SRC-rondreis is minder intensief dan een Cultuurvakantie. 
De reisleiders die deze reizen begeleiden maken de gasten 
wegwijs, geven een korte introductie en veel tips over de te 
bezoeken plaatsen. De gasten gaan vervolgens in hun eigen 
tempo en op eigen gelegenheid de bezienswaardigheden 
bekijken.
SRC werkt al vele jaren samen met het IVOR. Daar volgen 
alle reisleiders de opleiding reisbegeleiding die zich vooral 
richt op de organisatorische- en communicatieve kanten van 
het vak en hen voorbereidt op alle aspecten. Deze 
praktijkgerichte opleiding zorgt ervoor dat onze reisleiders 
goed beslagen ten ijs komen en dat heeft een positief effect. 
Niet alleen voor de reisleiders, maar ook onze gasten merken 
dit. En dat is waar het uiteindelijk om draait; onze gasten 
een fantastische vakantie bezorgen!”

Margriet Reitsma
Hoofd Reisleiding
SRC Reizen



Intensieve praktijkopleidingen

Met de nadruk op de juiste houding en handelwijze

De opleiding van IVOR is sterk praktijkgericht en wordt verzorgd door docenten met een uitgebreide 

professionele ervaring. Wij werken met groepen van maximaal 15 deelnemers, zodat onze docenten 

alle kandidaten volop persoonlijke aandacht en begeleiding kunnen bieden.

De theorie van het vak wordt behandeld aan de hand van praktijkopdrachten, cases en rollenspelen, 

waarbij vooral ook aandacht besteed wordt aan gastgerichte communicatie. Die is bijvoorbeeld erg 

belangrijk wanneer je te maken krijgt met ontevreden gasten of met problemen binnen de groep die 

je begeleidt.  

Om de realiteit zo dicht mogelijk te benaderen, worden alle opdrachten gekoppeld aan een concrete 

werksituatie. Een voorbeeld: bij het onderdeel reisleider kies je zelf een reis uit het bestaande reis-

aanbod van een touroperator en daarvoor stel je het volledige draaiboek samen. Die benadering - een 

opleiding toegespitst op de praktijk - geeft je het beste inzicht in het vak.

Zo zorgen wij ervoor dat onze kandidaten praktisch reisklaar en zelfverzekerd aan de start verschijnen: 

je wéét wat je onderweg en in het buitenland te doen staat en je wordt niet met situaties geconfron-

teerd waar je geen antwoord op paraat hebt. Alle aspecten die in de praktijk van belang zijn, krijgen 

uitgebreid aandacht. 

Trainen in de echte praktijk

Als een bijzonder nuttige aanvulling op de lessen ervaren onze cursisten de praktijkdagen, dat onder-

deel vormt van iedere opleiding. De verantwoording voor de voorbereiding en uitvoering van deze 

dagen wordt gedragen door de cursisten zèlf. 

Procedures en werkzaamheden komen aan bod, die straks bij je werk voor jou van belang zijn. Je doet 

bijvoorbeeld microfoonervaring op in een touringcar en je oefent incheck-procedures op een luchtha-

ven. Daarnaast word je getraind in het begeleiden van excursies; kortom, je krijgt tijdens dit weekend 

een duidelijker beeld van de diverse praktische aspecten van je werk en van je eigen functioneren. 

De unieke garantie

Geen ‘algemene’ vakken - een bewuste keuze

Bij het samenstellen van onze opleiding hebben wij overigens bewust gekozen voor deze intensieve 

praktijkbenadering. Vraagstelling was: ‘Hoe kunnen wij onze kandidaten binnen een kort tijdsbestek 

een degelijke, praktische voorbereiding bieden?’ Algemene vakken, zoals geschiedenis, toeristische 

geografie, talen en dergelijke, komen dus niet aan bod. Je algemene ontwikkeling is immers al een 

toelatingscriterium geweest tijdens de selectieprocedure.

Natuurlijk wordt er ook het een en ander van jou verwacht. Het zal duidelijk zijn dat je niet kunt 

volstaan met het volgen van de lessen. Ook thuis zul je het nodige werk moeten verrichten om je 

vakkennis verder uit te diepen.

De opleiding 
omvat de 
volgende  
vakgebieden:

● reismarkt en werkmogelijkheden;
● voorbereiding op de specifieke 

bestemming of rondreis, bijv. 
samenstellen van een draaiboek;

● presentatietechniek,
microfoontechniek,
verbale- en nonverbale 
communicatie, 
overdragen van informatie;

● conflictbeheersing,
situationeel leiderschap,
groepsprocessen;

● klachtenafhandeling,
het slecht-nieuwsgesprek, 
het probleemoplossend gesprek;

● commerciële aspecten,
opzet en verkoop van excursies;

● relevante procedures: 
hotel, luchthaven en dergelijke,
incheck, bagage-, douane-

 afhandeling, transfer;
● organisatorische aspecten,

management;
● consumentenadministratie, 

klachtenformulieren, 
werkafhandeling, 
rapportage;

● zakelijke contacten,
hoteliers, lokale agent, lokale gids;

● onregelmatigheden/oplossingen
paspoort verloren, 
koffer zoekgeraakt, ziekte, e.d.;

● sollicitatietechnieken;
● rechtspositie en verzekeringen.
● kennis van de ANVR- Reis-
 voorwaarden en Calamiteitenfonds
● duurzaam toerisme

Kortom, de IVOR-opleiding verschaft 
je een gedegen vakkennis, waarmee je 
meteen aan de slag kunt.



Afsluitend examen staat onder toezicht van reisorganisaties

De opleiding wordt afgerond met een schriftelijk en mondeling examen onder toezicht van een 

ge-committeerde uit de reiswereld. zo wordt kwaliteit en een onafhankelijke beoordeling van 
het eindniveau gewaarborgd. Maar ook tijdens de opleiding word je beoordeeld op je houding en 

handelwijze; deze zijn mede bepalend voor het behalen van het IVOR-diploma, jouw boarding-

pass voor de reiswereld!

De unieke baangarantie van IVOR

Nadat je geslaagd bent, begeleiden wij bij het vinden van werk; samen zoeken we naar een baan die 

bij jou past. Onze medewerkers zetten zich hier actief voor in; en met succes! De reiswereld kènt 

onze opleidingen; de touroperators kennen het niveau van onze kandidaten. Veelal worden wíj 

door reisor-ganisaties benaderd met vacatures. Als enig opleidingsinstituut geven wij onze 

cursisten al jaren een schriftelijke garantie: lukt het je niet om binnen één seizoen na het behalen 

van het IVOR-diploma aan de slag te komen, dan restitueren wij een aanzienlijk deel van je 

cursusgeld! Meer zekerheid kun je toch niet verlangen?

ANVR certificering 
het IVOR is als eerste opleidingsinstituut in Nederland sinds 2012 ANVR gecertificeerd.

Om voor ANVR certificering in aanmerking te komen, zijn er hoge eisen waaraan men dient te voldoen. 

Het is op dit moment het hoogst haalbare kwaliteitskeurmerk dat er bestaat binnen de opleidingen in 

de reiswereld. Het opleidingsproject Certificering Opleidingen Tourmanagement is op verzoek 

van én in nauwe samenwerking tussen verscheidene touroperators én de ANVR gestart. Door het 

ontwikkelde beroepscompetentieprofiel en de bijbehorende certificeringsystematiek wordt een 

verbetering van de kwaliteit van tourmanagers gewaarborgd. Hierbij is aansluiting gezocht bij wet- 

en regelgeving vanuit Brussel.

De audit heeft op vijf onderwerpen plaatsgevonden

1. Inhoud en programma van de opleiding (beroepscompetentieprofiel) 

2. Inzet van personeel (kwaliteit van de trainers) 

3. Voorzieningen en studiebegeleiding 

4. Kwaliteitszorg 

5. Toetsing en beoordeling bereikte eindniveau 

Het IVOR heeft als eerste opleidingsinstituut in de reiswereld de audit positief doorlopen. IVOR 

reisleiders hebben nu de mogelijkheid zich, na het behalen van het IVOR diploma, in te schrijven in 

het ANVR Opleidingen Register Tourmanager.

Mijn naam is 
Jacqueline Hof 
en ik ben één van de 
docenten bij het IVOR. 
Net als mijn collega’s 
heb ik ook praktijk-

ervaring als reisleidster en vind ik het
 leuk nieuwkomers bekend te maken met het 
vak van reisbegeleiding. Met het trainen van 
praktische vaardigheden in nagebootste situa-
ties bereiden we je voor op het begeleiden van 
een groep reizigers tijdens hun vakantie. Mijn 
praktijkkennis is gebaseerd op een jaren-lange 
ervaring als hostess in o.a. Italië en Israël en 
als reisleidster op rondreizen zowel binnen als 
buiten Europa. In de functie van Manager 
Reisleiding heb ik reisleiders geselecteerd, 
geïnstrueerd en begeleid. Op dit moment ben ik 
naast het docentschap werkzaam als Perfor-
mance Coach bij de ANWB. 
Ik heb NLP Practitioner en Master 
Opleiding afgerond, ik zie deze kennis weer 
als een verrijking bij het geven en 
ontwikkelen van vaardigheidstrainingen. 
Ten slotte heb ik nog een opleiding 
Systeemdenken / teamcoachen gevolgd.




