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STUDIEPROGRAMMA
2023 - 2024 Onze vier thematische pijlers stomen je klaar voor de leukste sector. Theorie wordt altijd meteen toegepast in de 

praktijk, zodat je een échte designer wordt van vakanties en belevingen. We maken van jou de ondernemende, 
meertalige professional waar bedrijven in de sector naar op zoek zijn. We geven je een brede basis mee, zodat je 
nog alle richtingen uit kan. Maar tegelijkertijd krijg je veel ruimte om je te specialiseren in wat jou het beste ligt.

  In deze semesters kan je kiezen voor een buitenlandse studie of stage.

SEMESTER 1 SEMESTER 2 SEMESTER 3 SEMESTER 4 SEMESTER 5 SEMESTER 6 

Travel & 
experience 
design

Bestemmingen
#Focus op populaire 
reisbestemmingen

(6 SP)

Reisorganisatie
#Organiseer verschillende 
soorten reizen

(6 SP)

Reisorganisatie en
verkoop
#Verkoop reizen op maat van 
de klant

(6 SP)

International
project

 WOW Albania 

(3 SP)

Le monde touristique   

#Focus op toerisme in 
Wallonië/ In het Frans

(3 SP)

Toeristisch transport 

(3 SP)

Logies 

(3 SP)

Destination management 
#Zet een toeristische 
bestemming op de kaart

 Famtrip city
(6 SP)

Marketing-
communicatie
en distributie

(6 SP)

Belevings-
design I
 #Ontdek zelf 
toeristische belevingen

 Fieldtrip

(3 SP)

Belevingsdesign II 
#Analyseer de beleving van 
de klant

 Famtrip buurland

(6 SP)

Productmanagement 
#Ontwerp zelf een toeristische 
beleving

(6 SP)

Entrepreneur-
ship

Inleiding toerisme
#Maak kennis met de 
sector 

(6 SP)

Deelsectoren in
toerisme
#Ontdek de veelzijdigheid van 
de sector 

(6 SP)

Professionele ontwikkeling I 
#Draai mee in verschillende 
projectteams

(3 SP)

Stage I en
solliciatietraining 
#4 weken 

(3 SP)

Professionele
ontwikkeling II 
#Coördineer je eigen 
projectteam

(6 SP)

Stage II en 
portfolio 
#15 weken 

(30 SP)

Collective
#Multidisciplinair project 

(6 SP)

Economie en
ondernemen

(3 SP)

Ondernemen 

(6 SP)

Bachelorproef
#Ontwerp zelf je favoriete 
toeristisch product 

(6 SP)

Toeristische wetgeving 
(3 SP)

Vreemde 
talen

Frans I 

(3 SP)

Frans II 
 Tous Ensemble

(3 SP)

Frans III 

(3 SP)

Frans IV 

(3 SP)

Engels I 
(3 SP)

Engels II 
(3 SP)

Engels III 

(3 SP)

Engels IV 

(3 SP)

Keuzemodule
Vreemde talen

(3 SP)

Keuzemodule
Vreemde talen

(3 SP)

Specialisatie Keuzemodules
#Keuzetaal of toeristische 
specialisatie 

(3 SP)

Keuzemodules
#Keuzetaal of 
toeristische specialisatie 

(6 SP)

Keuzemodules
#Toeristische 
specialisatie/ Alles in het 
Engels

(6 SP)


