
Sail Kampen: een praktijk-eldorado 
voor de professionals van de toekomst

Landstede-student Robin leidt ‘Onderstroom’ 
Sail Kampen in goede banen

Het nieuws staat er bol van: de maatschappij staat te springen om goed opgeleide mbo’ers. Waar leren de vakmensen van  
de toekomst hun vak beter dan in de praktijk? Landstede MBO is blij met de samenwerking met Sail Kampen.  
Het toonaangevende Paasevenement met internationale allure is een praktijk-eldorado voor studenten die opleidingen volgen 
zoals Handhaver Toezicht & Veiligheid en Medewerker Evenementenorganisatie. En het mes snijdt aan twee kanten. Zoals 
bestuursvoorzitter Theo Rietkerk van Landstede Groep het verwoordt: ‘Voor de organisatie van het evenement is het prettig 
om een grote groep aankomende beroepsprofessionals te kunnen inschakelen en voor de mbo-studenten is het een hele 
mooie praktijkervaring waarvan ze in hun toekomstige beroep pro�jt hebben.’

Sail Kampen is een uniek  
evenement. Niet alleen voor het 
publiek dat massaal toestroomt, 
maar ook voor meer dan honderd 
Landstede-studenten die er in de 
praktijk hun vak kunnen leren.  
Robin Nijp is één van hen.  
Hij volgt de opleiding Medewerker 
Evenementenorganisatie en is 
coördinator van de Onderstroom, 
het gehele betaalde evenementen- 
gedeelte van Sail Kampen. 

Het organiseren van evenementen 
leer je het beste in de praktijk. Robin 
weet er alles van. Hij liep stage bij 
diverse evenementen en startte met 
behulp van de Top Ondernemers 
Regeling van Landstede MBO zijn 
eigen bedrijf. Waar hij zich inzette 

Als bestuurslid van Sail Kampen 
houdt Henk Last zich bezig met 
vergunningen en veiligheid. In die 
functie begeleidt hij gedurende het 
evenement zo’n tachtig studenten 
Handhaver Toezicht & Veiligheid 
(HTV) van Landstede MBO. ‘Je kunt 
echt spreken van een win-winsituatie’, 
zegt hij. ‘Wij zijn heel blij met hun 
inzet, en zij leren hun vak in een 
wereld waarin ze later komen te 
werken.’

‘Bij de veiligheid van zo’n evenement 
komt veel kijken’, vertelt Henk. ‘Je hebt 
een veiligheidsplan nodig, je moet 
zorgen dat alles op het evenementen-
terrein aan vele regels voldoet en 
daarnaast moet ook het gehele verkeer 
van en naar Kampen in goede banen 
geleid worden. Op basis van de 
activiteiten en de bezoekersprognose 
bepaal je het aantal benodigde hand-
havers en beveiligers. De politie wordt 
ondersteund door studenten HTV van 

Landstede MBO. Wij kunnen 
ze heel goed gebruiken, en 
het evenement dient voor 
school een educatief doel. 
Dat gaat prima. De studenten 
staan bij de toegangspoorten, 
ze leiden de bezoekers-
stroom bij knelpunten in 
goede banen, ze helpen bij 
de muziektent, maar ze 
fungeren ook als gastheer en 
gastvrouw en wijzen 
bezoekers waar nodig de 
weg.  

‘De studenten leren er heel 
veel van, bijvoorbeeld dat je 
in theorie wel allerlei regels 
kunt vastleggen, maar dat 
het in de werkelijkheid niet 
zo zwart/wit ligt. Je moet je 
handelen per situatie 
afwegen en kleine proble-
men niet groter maken dan 
ze zijn. Henk denkt dat Sail 
Kampen mede door de 
samenwerking een geslaagd 
evenement wordt. ‘Nu nog 
hopen dat het mooi weer 
wordt!’

Wat is er mooier voor studenten van de 
opleiding Handhaver Toezicht & Veiligheid 
(HTV) dan hun vak te leren op Sail 
Kampen? Alle tachtig eerstejaars student-
en zetten zich in gedurende dit grootse 
evenement. ‘Per dag surveilleren zo’n 
veertig studenten over het gehele festival-
terrein en handelen af wat ze tegenkomen’, 
aldus docent Marcel Jacobs.

Het begon drie jaar 
geleden met Kerst in 
Oud Kampen. 
‘Destijds werkten 
zo’n 20 studenten 
mee’, vertelt Marcel. 
‘Het jaar daarop 
waren het er zo’n 35. 
Vervolgens werden 
we gevraagd voor de 
Hanzedagen en nu 
werken alle eerste-
jaars volop mee met 
Sail Kampen. 
Waarom deze 
samenwerking met 
politie en organisatie 
zo goed verloopt? Ik 
denk dat het ‘m zit in de houding en het 
gedrag van onze studenten. De begeleiding 
beseft dat ze serieus genomen moeten 
worden, dat ze meegenomen moeten 
worden in de ontwikkeling.’

Student Marc Aalvink volgt het speciale 
HTV-Kmar arrangement dat Landstede 
MBO als enige ROC in Nederland in nauwe 
samenwerking met de Koninklijke  
Marechaussee aanbiedt. ‘Ik wil me inzetten 
voor de mensen, voor het land, dat trekt me. 
Deze opleiding is een fantastische basis. 
Tijdens Kerst in Oud Kampen heb ik als één 

van de drie coördinatoren alle studenten 
begeleid. Daar leer je ontzettend veel van, 
zoals overzicht houden, terwijl er van alles 
tegelijk gebeurt. Sail Kampen is een 
bijzonder evenement en het lijkt me leuk en 
interessant om aan mee te doen. Ik ben heel 
benieuwd hoe het gaat verlopen.’ ‘De 
studenten surveilleren en staan in nauw 
contact met politie, organisatie en Rode 

Kruis’, vertelt Marcel. ‘Ze stellen zich 
dienstverlenend op, wijzen het publiek de 
weg en treden waar nodig corrigerend op. 
Zo leren ze dat het in hun werk niet alleen 
om het schrijven van bonnetjes gaat, maar 
vooral om mensen. Het gaat om  
communicatie, om zaken als con�ict- 
hantering. Sail Kampen is een geweldig 
evenement met een grote meerwaarde, 
waarbij de studenten veel facetten van hun 
toekomstige beroep. Zoiets kun je op school 
niet nabootsen, met zoveel publiek en 
activiteiten. We zijn heel blij met deze mooie 
samenwerking.’ 

Handhaven leer je 
in de praktijk

‘Sail Kampen neemt  
onze studenten serieus’

wisten de organisatoren: als 
Robin iets doet, doet hij het 
goed. ‘Ik heb een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel’, 
verklaart Robin. ‘Je moet als  
evenementenorganisator 
stressbestendig en �exibel zijn 
en overzicht hebben. Daar-
naast ben ik perfectionistisch. 
Ik wil dat het allemaal goed 
gaat.’ 

Als coördinator Onderstroom 
zorgt Robin er bijvoorbeeld 
voor dat de artiesten het 
terrein op en af kunnen, dat 
alles bij de toegangspoorten 
goed gaat en dat de schepen 
op hun plek komen te liggen. 
Hij maakt draaiboeken, 

planningen en roosters. ‘Maar 
het mooiste onderdeel van 
mijn werk vind ik het tekenen 
van de plattegrond van het 
gehele evenemententerrein’, 
vertelt Robin. ‘Dat is een gave 
uitdaging, een heel gepuzzel. 
Ik moet zorgen dat alles z’n 
plek vindt en dat aan alle 
regels wordt voldaan. 
Iedereen maakt straks gebruik 
van deze plattegrond.’ Robin 
is blij met deze kans, zijn 
afstudeerproject. ‘Sail 
Kampen’ is een uniek,  
internationaal evenement in 
een prachtige Hanzestad. Zo’n 
230.000 bezoekers komen de  
historische schepen uit de 
Hanze- en VOC-tijd bekijken!

Landstede MBO houdt Open Huis op 6 maart
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