
 

 

 

Studierichting Toerisme 

Profiel 

Leerlingen van toerisme hebben een uitgesproken profiel: ze hebben een open houding en geest, 
zijn sociaal en organisatorisch vaardig, hebben een verzorgd uiterlijk en zijn leergierig. 

Zelfwerkzaamheid en bereidheid tot inzet zijn zeer belangrijk bij het plannen, uitwerken en 
uitvoeren van oefeningen,  praktijkopdrachten, excursies en stages. 

De leerling is er tevens van overtuigd dat de algemene actualiteit, wereldpolitiek en de evolutie 
van welvaart grote invloed hebben op de ontwikkeling van de toeristische sector en zij/hij toont 
hiervoor een ruime belangstelling. 

De eenzijdige motivatie ‘veel op reis te gaan’ volstaat niet om de studie tot een goed einde te 
brengen. 

Opleiding 

De richting Toerisme biedt een boeiend en gevarieerd leerstofpakket aan leerlingen die kiezen 
voor een veelbelovende TSO-opleiding.  

Vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis, toerisme en talen vormen de basis voor een stevige 
praktijk- en theoriegerichte kennis van toerisme.  

Je leert je vlot uit te drukken in verschillende talen, je schaaft je landenkennis (zowel geografisch, 
cultureel als toeristisch) bij, je maakt presentaties en brengt ze voor de groep, je gidst: er wacht je 
een resem uitdagingen als je voor de studierichting Toerisme kiest. 

De lessen worden gegeven in aangepaste lokalen die voorzien zijn van de nodige didactische 
leermiddelen (documentatie, autodidactische leermiddelen, internetvoorzieningen). 

In de 2de graad gaan de leerlingen op een meerdaagse binnenlandse excursie. In de 3de graad 
behoren Schotland en Barcelona tot de bestemmingen. Zelf je reisbrochure en programma 
maken, zelf je medeleerlingen gidsen, nooit was een schooltrip leuker dan bij Toerisme.  

In het 6de jaar gaan de leerlingen 2 weken op blokstage in een reisbureau. Ze worden volledig 
ingeschakeld bij de dagdagelijkse werkzaamheden. Het toeristisch boekingssysteem BTN,   
brochure - kennis, ontplooiing van sociale vaardigheden: de theorie omgezet in de praktijk. Dit is 
een unieke ervaring die de leerlingen een idee geeft van hun mogelijke job.  

 



 

 

 

 

Toekomstmogelijkheden  

Toerisme is één van de belangrijkste economische bedrijfstakken in onze samenleving.  

De opleiding richt zich dan ook in de eerste plaats tot mensen die in de branche tewerkgesteld 
willen worden. Hierbij denken we aan reisbureaus, touroperators, luchthavens, recreatieparken, 
toeristische diensten van steden, hotels en dit zowel in binnen- als in het buitenland. 

Daarnaast is de opleiding ook een voorbereiding op een Se-n-Se-opleiding of hoger onderwijs dat 
op de toeristische, recreatieve en vrijetijdssector is gericht. 

 



 

 

 

 

Lessentabel 

RICHTING TOERISME 

VAKKEN / LEERJAAR 3 4 5 6 

Godsdienst / N.C. Zedenleer 2 2 2 2 

Aardrijkskunde 3 3 4 4 

Engels 3 3 3 3 

Frans 3 3 3 3 

Geschiedenis 1 1 4 3 

L.O. 2 2 2 2 

Nederlands 4 4 3 3 

Wiskunde 3 3 2 2 

Natuurwetenschappen 1 1   

Toerisme 3 3 5 4 

Kunstgeschiedenis 1 1   

Duits   3 3 

Spaans     

Dactylografie / toegepaste informatica 2 2 2 2 

Toegepaste informatica 1 1   

Toegepaste economie 3 3   

Sport     

Stage toerisme    2 

Esthetica     

Public relations 2 2 1 1 

TOTAAL 34 34 34 34 
 

 


