
HET EVENTBUREAU
VAN ROC MIDDEN 
NEDERLAND

SAMENWERKEN MET EVENTORY KAN OP 
VERSCHILLENDE MANIEREN:

Eventory kan helpen bij de totale organisatie van uw evenement 
(kleine events) tot aan het faciliteren van bijvoorbeeld audiovisuele 
ondersteuning of catering bij u op locatie bij grotere events.

Vergaderen in één van onze moderne vergaderzalen? Een studio  
huren voor een feestelijke bijeenkomst? Wij ontvangen u graag op  
onze locaties.

Als opleider zijn we altijd op zoek naar leuke stageplekken voor onze 
studenten. Heeft u een stageplek beschikbaar en wilt u investeren in 
onze studenten? Samen kunnen we kijken naar de mogelijkheden.

Een afspraak maken? Neem vrijblijvend 
contact met ons op via eventory@rocmn.nl

Contact

Eventory vindt u op locatie van het 
Horeca & Toerisme College
Newtonbaan 12, 3439 NK Nieuwegein

Voor vragen, een offerte of kennismaking 
zijn wij bereikbaar via eventory@rocmn.nl 

Meer info: rocmn.nl/eventory



TECH FESTIVAL 
Een festival zoals een festival hoort te 
zijn. Met streetfood, dj en een virtuele 
game activiteit. Eventory organiseerde 
het van A tot Z.

Eventory is het eventbureau van ROC Midden Nederland waar 
studenten werken aan levensechte opdrachten. Eventory heeft 
alles onder één dak: van alle events rondom het podium (theater, 
festival, muziek, kunst en cultuur, performing arts) tot zakelijke 
evenementen en events op het gebied van hospitality (congressen, 
feesten en partijen, leisure, facilitair, food & beverage).
   

Eventory is een erkend leerbedrijf en biedt studenten de kans om stage te lopen en 
zich te ontwikkelen tot de eventprofessionals van de toekomst. Samen met ervaren 
docenten zijn zij van a tot z verantwoordelijk voor een evenement. 

Vanaf september 2022 biedt ROC Midden 
Nederland de vernieuwde niveau 4 opleiding 
Event Manager aan op zowel het Creative 
College in Utrecht als het Horeca & Toerisme 
College in Nieuwegein. Tijdens hun opleiding 
doen onze studenten veel praktijkervaring 
op, bijvoorbeeld door hun stage bij Eventory. 
Naast studenten Event Manager kunnen 
ook niveau 4 studenten met het keuzedeel 
Evenementen stage lopen of opdrachten 
vervullen bij Eventory.

Dit betreft de opleidingen: 
• Facilitair Management 
• Manager/Ondernemer Horeca
• Leidinggevende Toerisme 
• Leidinggevende Recreatie 
• Audiovisueel Specialist 
• Allround Podium & Evenemententechnicus 

DIT IS EVENTORY!

DE EVENT 
OPLEIDER VAN 
REGIO MIDDEN 
NEDERLAND

EVENTORY 
ORGANISEERT! 

COCKTAIL CHALLENGE 
Wie shaket de beste cocktails van ROC 

Midden Nederland? Eventory organiseerde 
een bruisend event voor studenten en een 

jury met bekende cocktailgoeroes. 
           TOUR DU ALS 
         Jaarlijks groots evenement in 
Frankrijk waar Eventory Stichting Tour 
du ALS ondersteunt bij de organisatie, 
audiovisuele producties en catering.

KOOKWEDSTRIJD 
Eventory organiseerde dit event bij het  
Horeca & Toerisme College met tv-kok 
Rudolph van Veen en veel landelijke pers. 
Inclusief livestream en aftermovie.

DINNERSHOW
Een heerlijk diner, 
gecombineerd met 
fantastisch theater. Jaarlijks 
event voor externe gasten 
op het Creative College. 
Naast de organisatie, 
verzorgt Eventory de 
catering en de techniek.


