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update

Trots! Tio is de beste middelgrote
hogeschool en de beste vakschool
aldus de Keuzegidsen 2015.

Tio aan kop in Keuzegids 2015

Waardering van
studenten en
experts voor Tio
Tio is door de Keuzegids HBO 2015
uitgeroepen tot ‘Beste middelgrote
hogeschool’ en door de Keuzegids
MBO 2015 tot ‘Beste Vakschool’ van
Nederland. Tio krijgt deze vermeldingen vanwege de uitmuntende scores voor alle hbo- en mbo-opleidingen.

Uniek eventconcept
voor Randstad

De resultaten van Tio in de Keuzegids
HBO en de Keuzegids MBO zijn geba
seerd op de oordelen van studenten
en op expertoordelen van de NVAO
(hbo) en de Onderwijsinspectie (mbo).
Tio behaalde eerder al nummer 1-note
ringen in de Nationale Studenten Enquê
te, JOB-Monitor, Elsevier en de hoogste
scores bij accreditatie door de Onderwijs
inspectie.
Studenten trots op Tio
Rick Sam, student Hotel- en Event
management: “Het zijn intensieve jaren
op Tio en dat diploma komt je niet aanwaaien. Maar de docenten zijn altijd
bereid je te helpen en de begeleiding
zeer goed is bij alle vakken. Ik ben er dan
ook van overtuigd dat ik geen mooier
papiertje kan krijgen zodra ik afgestu
deerd ben.”
Maarten Bosch, student International
Business Management IBM: “Toen ik naar
een open dag van Tio ging, was ik met
een verkocht! Een leuke sfeer, kleine klas
sen, goed onderwijs én dat stuk praktijk
dat ik juist miste bij andere opleidingen.”
Desley Klunder, student Commercieel
Business Management: “Ik zocht een
ondernemende school. Tio bevalt me heel
goed, ik zit hier helemaal op mijn plek.”

Opdrachtgever Randstad Nederland koos het concept van het studententeam van
Tio Eindhoven als beste concept voor hun jubileumevent tijdens de Eventweek.
De Eventweek is een project voor de
tweedejaars studenten Hotel- en Event
management. In teams bedenken ze een
uniek eventconcept voor een grote spe
ler, in dit geval Randstad Nederland. Tij
dens de Eventweek neem je een kijkje
achter de schermen bij eventbedrijven,
volg je workshops en bind je de strijd aan

met andere teams om een zo goed
mogelijk eventconcept neer te zetten.
Ans Lardinois, communications, events &
sponsoring manager Randstad Holding:
“De Eventweek is een prachtig forum om
creatieve ideeën te krijgen. Deze kunnen
we direct toepassen bij ons jubileum
event.”

Welke projecten “Trots dat ABN
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“Veel piekmomenten bij
Dance Valley”

Welke projecten doe
jij volgend jaar?
Koken bij sterrenrestaurant de Librije

Winnaars Incentive en Event Reizen: reis met James Bond-thema naar Boedapest

Nicole Wooldrik studeert Hotel- en
Eventmanagement (HEM) en loopt
stage bij eventorganisator UDC.
Nicole: “Ik ben verantwoordelijk voor
de productieplanning tijdens evenementen zoals Dance Valley, Dutch Valley en Beatloverz.”
Nicole: “De afdeling productie, waar ik
stage loop, zorgt ervoor dat een festival
er fysiek komt te staan. Alles wat je
tijdens een festival ziet, van tenten en
podia tot bars, wordt door ons geregeld.
Het is mijn verantwoordelijkheid dat er
zoveel mogelijk in zo kort mogelijke tijd
gebouwd wordt. Ik onderhoud contacten
met leveranciers, maak afspraken over de
planning en ben troubleshooter. De
festivalwereld is hectisch met veel
piekmomenten.””

Eventconcept bedenken voor een multinational

In de dealing room van ABN AMRO

Op studiereis naar Marrakech

Tio College Tour: Roy Makaay
en Hans van Breukelen
De derdejaars hbo-studenten bezochten tijdens de internationale studiereis
de stad München in Duitsland. Ze kregen een college tour met Twan Huys,
Roy Makaay en Hans van Breukelen,
namen een kijkje achter de schermen
bij BMW en kregen diverse rondleidingen en presentaties.
Zo kregen ze een presentatie door de
organisatie van het Oktoberfest, het wel
bekende bierfestijn in München, en van
de bekende hotelketen Sheraton. Een
bezoek aan het Allianz stadion, waar de
college tour plaats vond, en het Olympia
stadion stonden ook op het programma.
Het bezoek aan BMW Welt zorgde voor
de nodige ooh’s en aah’s, genoeg bolides
om je aan te vergapen.

Vijfsterren stage
bij het Okura
Hotel

Selwin Dekkers, student Hotel- en
Eventmanagement (HEM), loopt stage
bij het prestigieuze vijfsterren hotel
Okura te Amsterdam.
Selwin: “Hotel Okura Amsterdam stond al
langer op mijn lijst. Het is een internatio
naal bedrijf, ik ben in contact met col
lega’s en gasten van over de hele
wereld.”
Marketing en management
Selwin: “Ik houd de website en social
media up-to-date, geef rondleidingen,
ondersteun bij film- en fotoshoots en
beheer de financiën van de marketing
afdeling. Daarnaast werk ik samen met
de Revenue Manager, we bewaken de
prijzen van de websites waarop het hotel
te boeken is. Enorm leerzaam en leuk.”
Interessant: Revenue Management
“Ik merk dat mijn communicatie en
Engels erg vooruit zijn gegaan. Daarnaast
heb ik nu meer kennis van financiën en
heb ik ontdekt dat ik Revenue Manage
ment erg interessant vind.”
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Esther: “Trots dat ik ABN
AMRO op mijn cv heb”
Félice:
“Maatwerk gaf
de doorslag”

Esther Robakiewicz is student International Business Management en loopt stage bij ABN AMRO. Ze kreeg de opdracht om
de klachten van het afgelopen jaar in kaart te brengen en neemt deel aan verschillende meetings en verbetersessies. Esther:
“Ik ben er trots op dat ik al op mijn 17e ABN AMRO op mijn cv kan bijschrijven.”
Esther: “Ik was altijd al geïnteresseerd in
de financiële wereld. Je pint natuurlijk
regelmatig, maar je staat er nooit bij stil
wat daar eigenlijk allemaal achter zit.
Bovendien had ik altijd al grote ambities
en als je die waar wilt maken, dan is een
grote organisatie toch het meest
geschikt. Van alle grote financiële
dienstverleners had ABN AMRO mijn
persoonlijke voorkeur.”

jaar in beeld. Esther: “Ik onderzoek alle
geregistreerde klachten en heb een
systeem opgezet waardoor dit de
volgende keer makkelijker in kaart te
brengen is. Zo werk ik in feite dus mee
aan de efficiency van de afdeling. Erg
leuk, maar soms ook wel een beetje eng
want je hebt toch met vertrouwelijke
informatie te maken. Het is heel prettig
dat ze me dat vertrouwen geven.”

gisteren gebeurd is, wat we vandaag
doen en wat de plannen zijn voor
morgen. Daarnaast neem ik deel aan
verbetersessies, hier denk ik mee over de
aanpak van problemen. Ik kan kritische
vragen stellen en mijn mening wordt
gewaardeerd. Dat is ook een van mijn
belangrijkste leerpunten: niet bang zijn
om mijn mening te geven.”

Meewerken aan efficiency
Esther heeft een mooie opdracht
gekregen bij ABN AMRO. Voor de
servicedesk van de afdeling Cash & Cards
brengt ze de klachten uit het afgelopen

“Niet bang om mijn mening te geven”
Naast haar onderzoek wordt Esther
regelmatig vrij gepland voor meetings en
verbetersessies. “Elke dag komt de
afdeling bijeen om te praten over wat er

Naam: Esther Robakiewicz
Tio-opleiding: International Business
Management (IBM)
Stage bij: ABN AMRO

Flight Safety Training
voor SRH-studenten

Félice Holsink, studente Commercieel
Business Management (CBM): “Ik heb
voor Tio gekozen omdat Tio maatwerk
biedt. Niet alleen ten aanzien van mijn
dyslexie, maar ik kan ook op hoog
niveau viool blijven spelen omdat ik
in overleg een aantal extra uren kan
oefenen voor een concert of wedstrijd.
Dat vind ik top. Handel heeft altijd mijn
belangstelling gehad, daar zie ik mijn
toekomst.”

Tio en topsport
Michelle Dekker combineert haar oplei
ding Steward(ess) Receptionist(e)
Host(ess) (SRH) met topsport: met haar
snowboard werd ze Nederlands kampi
oene, debuteerde ze op de Olympische
Spelen in Sochi en nam ze deel aan
onder meer het WK in het Oostenrijkse
Kreischberg. Michelle: “Mijn rooster is
zodanig aangepast dat ik kan trainen en
deel kan nemen aan de wedstrijden. Ik
krijg veel support van mijn studiecoach
en in overleg is veel mogelijk.”

Tio op 1: ook
voor studeren
met functiebeperkingen
Teambuilding

Brand blussen, nooddeuren openen en
glijden maar

Houd het hoofd koel in noodsituaties!

Tio staat wederom op 1 in de ranglijst
voor wat betreft studeren met functie
beperkingen.
Het Centrum Hoger Onderwijs Informatie
(CHOI) onderzocht in hoeverre hogescho
len begeleiding bieden aan studenten
met een functiebeperking, zoals dyslexie
en dyscalculie. Hogescholen worden
onder meer beoordeeld op: hulpmidde
len, aanpassingen in het onderwijs, kennis
van docenten en begeleiding. Tio scoort
op alle onderdelen het hoogst.

Best wel spannend

“Je raakt een beetje in paniek. Maar na
de instructies weet je wel hoe je moet
blussen.”

“Leuk om te zien wat flight safety precies
inhoudt!”
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Melvin bij TUI: “Duurzaam
toerisme is heel logisch”
Oud-student Melvin Mak werkt op de
afdeling Duurzaam Toerisme bij TUI
Benelux. “Ik ben mede verantwoordelijk voor het Duurzaam Toerisme
beleid.”
Melvin: “Duurzaam toerisme is niet alleen
belangrijk voor het milieu en de natuur,
maar ook voor de economie op de
bestemming en de business van de reis
organisatie: zo kan de bestemming ook in
de toekomst aangeboden worden. Duur
zaamheid is dus op meerdere vlakken
gewoon heel logisch.”

Trots op TUI
“Ik heb een mooie baan bij de marktleider
in de Nederlandse en Belgische reisbran
che, waarbij ik internationale contacten
heb. Ik vind het belangrijk dat ik werk bij
een gezond bedrijf met visie, dat vooruit
denkt en de leiding durft te nemen. Ik ben
er trots op dat ik voor dit bedrijf werk.”

Open dagen
Amsterdam

zaterdag 21 maart 2015
donderdag 4 juni 2015

Eindhoven

zaterdag 11 april 2015
donderdag 18 juni 2015

Hengelo

zaterdag 7 maart 2015
donderdag 25 juni 2015

Rotterdam

zaterdag 14 maart 2015
donderdag 23 april 2015
maandag 8 juni 2015

Utrecht
Naam: Melvin Mak
Alumnus Tio-opleiding: Internationaal
Toeristisch Management (ITM)
Werkzaam bij: TUI Benelux

zaterdag 28 maart 2015
dinsdag 12 mei 2015

Proefstuderen

“Gaaf om reclame voor mode
te maken in Buenos Aires”

Amsterdam

vrijdag 6 maart 2015
woensdag 15 april 2015

Eindhoven

Donderdag 16 april 2015

Hengelo

dinsdag 31 maart 2015

“Mijn naam is Manon den Dekker, ik
studeer International Business Management (IBM) in het Engels en woon
momenteel in Buenos Aires, Argentinië.
Ik heb een passie voor reizen en mode
en loop stage bij PA Comunicación, een
PR & Communicatie bureau dat hoofdzakelijk werkt voor modemerken.”
Waarom Argentinië?
“Argentinië heeft mij altijd al getrokken,
het is een enorm land met ontzettend
veel verschillende landschappen en een
geweldige hoofdstad. Ik heb hier altijd al
een keer willen rondreizen en dit was de
ultieme kans. Buenos Aires is een gewel
dige stad om te wonen, een metropool
die 24 uur per dag leeft en waar mensen
met veel verschillende nationaliteiten
wonen.”

Wat zijn je verantwoordelijkheden?
“Communicatie, zoals klantencontact,
updaten van contactdatabases en social
media bijhouden. Daarnaast heb ik een
aantal reclamecampagnes ontwikkeld
voor social media en direct mail. Hiermee
heb ik verschillende klanten binnen
gehaald, leuk om te zien dat je werk
resultaat heeft! Ook ben ik betrokken bij
de communicatie rondom evenementen:
ik nodig Argentijnse celebrities uit en
zorg voor sponsorende modemerken.”

Rotterdam

vrijdag 3 april 2015

Utrecht

maandag 13 april 2015

Opleidingen
Hotel- en
Eventmanagement (hbo)

Naam: Manon den Dekker
Tio-opleiding: International Business
Management Engels (IBMe)
Stage als: PR en communicatie trai
nee in Buenos Aires, Argentinië

Internationaal Toeristisch
Management (hbo)
International Business
Management (hbo)

E-commerce opleiding EMS
is gat in de markt
Winkelen via internet is booming business. Daardoor ontstaat een groot
tekort aan goede mensen met een
gedegen e-commerce opleiding. Thuiswinkel.org zet om die reden, samen
met Hogeschool Tio, de hbo-opleiding
E-commerce Marketing Sales op.
“Het is van groot belang dat hierin wordt
geïnvesteerd”, zegt Ed Nijpels, voorzitter
van de brancheorganisatie. “We hebben
dringend behoefte aan toptalent.” Het
zou gaan om zeker 10.000 banen. Vol

Tweets

gens de organisatie is het Nederlandse
onderwijssysteem nog niet aangepast aan
de snelle, digitale realiteit. Nijpels:
“Schoolverlaters worden te weinig voor
bereid op de vele specialistische beroe
pen die de afgelopen jaren zijn ontstaan.
Samenwerking Hogeschool Tio
Wijnand Jongen, directeur Thuiswinkel.
org: “De samenwerking met Tio past in
de sterke wens om studenten meer actu
ele e-commerce kennis en skills mee te
geven.”

@Events_NL:
Winnaars #htio
#Eventweek met origineel
concept. Studenten:
thnx, relevante vragen!!
Interactie rules.

@SelwinDekkers:
Niet gewonnen maar
wel een leerzame week
gehad. #eventweek #htio
@hogeschooltio

“Tio onderscheidt zich door een hoge
mate van interactie met het bedrijfsle
ven,” vult Mark Duthler, directeur van Tio,
aan. “Jorij Abraham, Director Research &
Advise van Thuiswinkel.org, is benoemd
als lector e-commerce binnen Tio. Daar
naast krijgen we toegang tot een prak
tijknetwerk van e-commerce spelers. Zo
bieden we het bedrijfsleven studenten
met actuele kennis van de digitale reali
teit en relevante skills.”

Bron: NOS, www.channelconnect.nl

@FvanhetNederend:
Trots dat mijn dochter
Meagan samen met Kim
de projectprijs naar Malta
heeft gewonnen #htio
Eindhoven

@Ginokolle:
Tio beste hotelschool van
Nederland http://
www.missethoreca.nl/TIObeste-hotelschool-vanNederland

E-commerce Marketing
Sales (hbo)

Nieuw

Hotelmanagement (mbo4)
Steward(ess)
Receptionist(e)
Host(ess) (mbo4)
Commercieel Business
Management (mbo4)
www.tio.nl / info@tio.nl
074 - 255 06 10

Volg Tio op
www.twitter.com/hogeschooltio
Volg Tio op
www.facebook.com/hogeschooltio

