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Welkom!
Hou je van reizen, culturen en talen? Kijk je verder
dan de kerktoren en droom je van een toekomst in
het buitenland? Verlang je ernaar om anderen een
topreiservaring te bezorgen? Dan is de bachelor
Toerisme en Recreatiemanagement iets voor jou. Met
een breed opleidingstraject en veel (internationale)
projecten en stages stomen we je klaar voor een
carrière in de leukste sector.
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Wij zijn vakantiemakers
“Travel is the only thing you buy that makes you
richer”. Net daarom kiezen 18-jarigen voor de
opleiding Toerisme en Recreatiemanagement aan
Howest. Ze vinden reizen zo fantastisch dat ze er
later hun beroep van willen maken. Omdat ze op die
manier de wereld kunnen blijven ontdekken, maar
ook omdat ze anderen daarbij willen helpen. Deze
toerismeprofessionals noemen wij vakantiemakers.
Ze ontwerpen, plannen, boeken en verkopen reizen
en vrijetijdsactiviteiten, met veel aandacht voor
topservice en de beleving van de reiziger.
In deze bacheloropleiding leiden we je op tot een
vakantiemaker van de toekomst: een gepas
sioneerde wereldburger en een leergierige
verkenner die van aanpakken weet en flexibel is.
Een creatieve enthousiasteling ook, die ont
moetingen tussen mensen en culturen stimuleert.
En vandaag steeds meer een professional die het
grote economische belang van de toeristische
industrie begrijpt. Dat je later aan de slag gaat in de
leukste sector wil namelijk niet zeggen dat toerisme
niet serieus is. Integendeel, het is big business.
Wereldwijd verdient niet minder dan tien procent
van de actieve bevolking zijn brood met toerisme.
Bovendien wordt duurzaamheid ook in de reissector
steeds belangrijker. Jij kan mee het verschil maken
op dat vlak. En meebouwen aan interculturele
ontmoetingen, verdraagzaamheid en wereld
burgerschap, dat ook.

De beste opleiding zijn voor de
leukste sector. Dát is onze missie.

“

Praktijkgericht, wereldwijd en gevarieerd
Je opleiding wordt een ontdekkingsreis doorheen de boeiende
wereld van toerisme. Gaandeweg ontdek je wat je ideale
bestemming is en vind je jouw klik met de sector. Je gids
daarbij zijn de drie thematische pijlers binnen het programma:
toerisme en recreatie, economie en marketing en meertalige
communicatie. In de eerste pijler maak je onder meer kennis
met tal van bestemmingen, de diverse vervoersmiddelen om
te reizen, de soorten accommodaties en de organisatie van
de toeristische industrie op zich. De stevige portie talen is een
evidentie. Je krijgt een goede basis van spelling en grammatica,
maar even belangrijk is dat je je vlot kan uitdrukken. Dat je
in je toerismeopleiding ook economie en marketing krijgt,
is doorgaans minder bekend. Nochtans is het een van onze
sterktes. De aangeleerde managementskills maken van jou
een breed inzetbare professional met veel meer mogelijkheden
dan een toeristische gids of animator.

De theorie koppelen we aan de praktijk. En neen, daarvoor
hoef je niet te wachten tot je op stage gaat. Al vanaf dag
1 duik je in de sector. Tijdens toffe projecten maak je
kennis met de verschillende deelsectoren en werk je échte
opdrachten uit voor de sector. Soms alleen, soms in groep,
soms in een internationaal team (WOW Rabat!) en soms
samen met andere Howest-opleidingen. Stages, uitstappen
en buitenlandse reizen stomen je verder klaar voor een job.
Wat je nog leert tijdens je opleiding? Hoe je de ultieme
vakantiebeleving creëert of klantgericht communiceert
bijvoorbeeld, in verschillende talen (Frans en Engels leer je
sowieso, Duits, Spaans en Chinees kan je kiezen). En hoe je
actief meewerkt aan duurzame toeristische ontwikkeling
of bijdraagt aan interculturele ontmoetingen. Je leert ook
samenwerken in een internationale omgeving. Toerisme is een
heel brede sector, en dat is deze boeiende opleiding dus ook.

MA
STUDIEPROGRAM 2022
2021 -

SEMESTER 3

SEMESTER 2

SEMESTER 1

DUIK IN DE SECTOR
TOERISME EN
RECREATIE
TOERISME EN RECREATIE I
(9 SP)

Bestemmingen I (5 SP)
Organisatie en structuur
van de toeristische industrie (4 SP)
TOERISME EN RECREATIE II
(9 SP)

Bestemmingen II (3 SP)
Luchtvaart en touringcar (3 SP)
Touroperating (3 SP)

TOERISME EN RECREATIE III
(6 SP)

Accommodatie, treinen,
ferries en cruises (3 SP)
Meetingindustrie (3 SP)

(6 SP)

Incoming tourism of
Outgoing tourism (2 SP)
Stage I en sollicitatietraining (4 SP)

ONTWIKKEL JE
MANAGEMENTSKILLS
ECONOMIE EN MARKETING

PROJECT I:
SECTORVAARDIGHEDEN (6 SP)
Verwerf basisvaardigheden
Verken de sector: kijkstage

ECONOMIE (6 SP)
Bedrijfseconomie (2 SP)
Ondernemen I (2 SP)
Prijszetting (2 SP)

FRANS II (3 SP)
ENGELS II (3 SP)
DUITS II / FRANS PLUS II /
SPAANS II / CHINEES II (3 SP)

PROJECT II:
INNOVATIE EN CREATIVITEIT (6 SP)
Ontwerp een creatief/innovatief
product
3-daagse #tousensemble

MARKETING (9 SP)
Marketingcommunicatie (3 SP)
Marktonderzoek (3 SP)
Sales en distributie (3 SP)

FRANS III (3 SP)
ENGELS III (3 SP)
DUITS III / FRANS PLUS III /
SPAANS III / CHINEES III (3 SP)

PROJECT III:
REISORGANISATIE (6 SP)
Creëer reisprogramma’s op maat
van de klant
4-daagse citytrip

MANAGEMENT (9 SP)
Ondernemen II (3 SP)
Strategisch management (3 SP)
Quality management (3 SP)

FRANS IV (3 SP)
ENGELS IV (3 SP)
DUITS IV / FRANS PLUS IV /
SPAANS IV / CHINEES IV (3 SP)

PROJECT IV:
INTERNATIONALISERING EN
MARKETING (6 SP)
WOW Rabat – trek met een inter
nationaal team richting Marokko en
zet samen een zelf ontwikkeld top
product in de markt!

LE MONDE TOURISTIQUE (3 SP)
CURRENT ISSUES IN
TOURISM (3 SP)

THE
COLLECTIVE

TOERISTISCHE WETGEVING (3 SP)
E-COMMERCE (3 SP)
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E
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MANAGEMENT

STOOM JEZELF KLAAR
VOOR EEN JOB
PROJECTEN EN STAGE

FRANS I (3 SP)
ENGELS I (3 SP)
DUITS I / FRANS PLUS I / SPAANS
I / CHINEES I (3 SP)

“

Examens hebben we
nauwelijks nog vanaf het
tweede jaar. De focus ligt
op projecten die we in
groep uitwerken.

“

08:45u

09:00u

The Penta ligt op
fietsafstand van het station
en mijn kot. Zo zit ik straks
fris en monter in de les.

De dag start met een keuzevak: incoming
tourism. Daarin leren we hoe je toeristen
verleidt met storytelling en beleving. Theorie,
maar ook praktijk, want wat we meekrijgen in
de les passen we toe in een opdracht.

BACHELORPROEF I (6 SP)

(6 SP)

KEUZEMODULES (2x3 SP)
2 te kiezen (*)

*[ Eventmanagement (3 SP) / Visitor attractions (3 SP) / Niche tourism (3 SP) /
Internationale portfolio (3 SP) ]
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COMMUNICEER KLANTEN SITUATIEGERICHT
MEERTALIGE COMMUNICATIE

ECONOMIE EN MARKETING (6 SP)
Algemene economie (3 SP)
Inleiding tot de marketing (3 SP)

SEMESTER 6

SEMESTER 5

SEMESTER 4

TOERISME EN RECREATIE IV

Met drie thematische pijlers en één praktijkpijler stomen we je klaar voor de leukste
sector. Die thema’s zijn: toerisme en recreatie, economie en marketing en meertalige
communicatie. Elk van deze thema’s wordt sowieso uitgediept in theorie én praktijk. Maar
daarnaast is er ook nog een aparte praktijkpijler. Die starten we op vanaf dag 1. Het opleidingstraject houden we bewust breed. Je kiest dus geen verplichte keuzetrajecten, maar
proeft van alle belangrijke aspecten van toerisme. Zo ontdek je wat jou het beste ligt.

STAGE II (24 SP)

BACHELORPROEF II (6 SP)

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

12:20u

14:00u

19:00u

Lunchen doe ik in het
restaurant van de campus.
Met mijn medestudenten
praat ik na over de les, maar
even vaak bespreken we
onze reisplannen.

In het tweede jaar hebben we
nauwelijks nog examens. De
meeste vakken zijn projecten
die we in groep uitwerken
tijdens de les. Uiteraard met de
ondersteuning van de docent.

Vanavond heb ik afgesproken
met vrienden op Buda Beach,
met zicht op de Leie. Het is de
ideale plek om te picknicken,
te chillen of bij te praten met
wat drankjes.

WAAR KOM
T?
JE LATER TERECH

ONZE TROEVEN
• Praktijkgericht: elk semester schotelen we je boeiende
projecten voor. Die leren je toerisme in al zijn aspecten kennen.
Hands-on, to the point en altijd met aandacht voor trends en
innovatie. Tijdens stages, bedrijfsbezoeken, uitstappen en reizen
breng je de theorie verder in de praktijk.
• Veel stagemogelijkheden: twee stages bereiden je voor op
je job. De stage in het tweede jaar is een ‘proefstage’ van drie
weken. Zo ontdek je vanuit de praktijk waar je passie en talenten
liggen. Waar je stage loopt in het laatste jaar kies je helemaal
zelf. Daarbij is de sky the limit. Ofwel kies je uit ons aanbod van
leerrijke stageplaatsen in binnen- en buitenland, ofwel ga je zelf
op verkenning. Wij checken natuurlijk wel de kwaliteit en de
omkadering, maar verder krijg je carte blanche. Zeker is dat je
lange stage het absolute hoogtepunt van je studies wordt.
• Persoonlijke begeleiding: aan Howest kennen de lectoren je bij
naam. Bij ons geen overvolle aula’s, maar kleinere klasgroepen
waar iedere student tot zijn recht komt. Het biedt het grote
voordeel dat we je kunnen begeleiden om je persoonlijke
sterktes te ontdekken en om jouw plek in de sector te vinden.
• De internationaalste opleiding: de toeristische sector is dé
internationale sector bij uitstek. In geen enkele andere opleiding
staat internationalisering dan ook zo centraal. Om de wereld te
leren kennen, trek je er geregeld op uit. Howest neemt je mee op
verschillende meerdaagse trips in binnen- en buitenland, met als
top of the bill het project WOW Rabat. Deze reizen zijn niet alleen
heel leuk, ze zijn ook heel leerrijk. Ze geven je een blik achter de
schermen van hotels, eventlocaties en toeristische trekpleisters.
Naast deze ‘verplichte’ reizen kan je met Howest ook vrijwillig
mee op andere unieke reizen, onder meer naar China.
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WOW Rabat: internationalisering in het kwadraat!
In het tweede jaar word je ondergedompeld in een uniek
Marokkaans avontuur. Samen met studenten toerisme
uit scholen in het buitenland ontwikkel je een originele
tour in Rabat. Met het ontwerp van deze tour trekken
we met zijn allen richting Rabat, waar de groepen hun
route uittesten, verder verfijnen en contacten leggen
met lokale partners. Niet zomaar een reis dus, maar een
reis vol ontmoetingen. Uiteraard nemen we nog de tijd
om enkele toeristische toppers in Marokko te ontdekken, al blijven we zoveel mogelijk weg van de massa en
kiezen we waar dat kan voor kleinschalige, duurzame
ontmoetingen. Een unieke kans dus om je interculturele
skills in de praktijk aan te scherpen. Na de Marokkoreis
is je tour af en ben je klaar om zelf de promotie te organiseren, via een website, Facebook, een folder, …

Toerisme is een heel brede sector. Er zijn zoveel verschillende jobs, zoveel verschillende bedrijven, zoveel mogelijke
bestemmingen, … De grootste uitdaging is om uit te zoeken
wat jou het beste ligt.
Wil je je passie voor reizen doorgeven aan klanten? Kan je
goed overweg met mensen? Heb je je talen onder de knie en
spreek je ze ook graag? Hou je ervan om reisprogramma’s
samen te stellen en ze op een aantrekkelijke manier te
presenteren? Dan ben jij een geboren vakantieadviseur of
reisbegeleider.
Werk je liever achter de schermen aan toeristische producten
of formules? Onderhandel je graag met leveranciers? Volg je
de innovatie in de sector op de voet? En bijt je je vast in uitdagende projecten die je van a tot z voor je rekening neemt?
Dan kan je aan de slag als product- of projectmanager.
Wat we niet zijn, dat is een gidsenopleiding. Dat hoeft ook
niet, want na drie jaar kan je meer dan genoeg kanten uit.
De wereld is daarbij je speel- en werkterrein. Toeristische
diensten, reisagentschappen, evenementenbureaus, touroperators, de luchthaven, toeristische attracties, … Allemaal
zijn ze op zoek naar talenten met een toeristische achtergrond. Ook nieuwere spelers als Airbnb of srprs.me zien je
graag komen. Of misschien word je wel het creatieve brein
achter je eigen toeristische succesformule.
Vast staat dat je met je diploma veel kans maakt op werk.
Wereldwijd stelt de toeristische sector jaar na jaar meer
mensen te werk. Op vandaag is dat 1 op 10, en het eindpunt
van de groei is nog lang niet in zicht.

Verder studeren?
Heb je zin in meer? Dan is een upgrade naar een
masterdiploma – al dan niet in toerisme – zeker een
optie. Door de brede scope van je bacheloropleiding
ben je echter ‘instapklaar’ voor eender welke job
op bachelorniveau in toerisme. En door de ruime
aandacht voor economie, marketing en vreemde talen,
kan je ook daarbuiten terecht.
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STUDENTE

JADRANKA VOET RECREATIEME &
3 JAAR TOERIS
DE

MANAGEMENT

“De kiem voor mijn studies werd al gelegd in het middelbaar. Daar
kreeg ik toerisme van een oud-leerlinge van Howest. Zij moedigde me
aan om dezelfde weg in te slaan. Daar ben ik haar zeer dankbaar
voor. De mix tussen leerstof en praktijk maakt het boeiend en
bereidt ons optimaal voor. De opleiding innoveert ook elk jaar, net
als de toeristische sector. Daardoor geloof ik dat ik zonder al te veel
moeite de arbeidsmarkt op zal kunnen gaan. Ben je gepassioneerd
door toerisme in de ruimste zin van het woord? Wil je studeren in
een vertrouwde omgeving waar de docenten je bij naam kennen?
Aan Howest word je klaargestoomd om je plekje in de toeristische
sector te veroveren.”

STUDENT

OUI
AYOUB EL AISS&ARECREATIEMANAGEMENT

ME
2DE JAAR TOERIS
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ALUMNUS

NIELS D’HOEDT E

© Toerisme Oostende // Ekkow Fotografie

AAN HET
WOORD

END
TOERISME OOST

“Ik koos voor Toerisme en Recreatiemanagement aan Howest om
drie redenen: mijn liefde voor talen en aardrijkskunde, mijn sociale
karakter en mijn interesse in de toeristische sector. Een perfecte job
had ik toen absoluut nog niet voor ogen, maar de opleiding bracht
me werkelijk met alle facetten in contact. Mijn stage bij Toerisme
Oostende bleek een voltreffer, want ik kon er daarna meteen
beginnen werken. Als medewerker binnen het marketingteam help
ik online- en printcampagnes ontwikkelen. Daarnaast ben ik het
aanspreekpunt voor de pers en volg ik alle activiteiten voor tweede
verblijvers en alle filmopnames in Oostende op. Gelukkig was de
opleiding dus breed, want mijn job is dat zeker ook.”

“Na mijn studies Economie-Moderne Talen wilde ik iets doen dat
daar bij aansloot, maar ik wilde ook focussen op reizen, aangezien
daar mijn echte passie ligt. Toerisme & Recreatiemanagement was
met andere woorden de perfecte keuze. Niet voor niets wordt het ‘de
leukste opleiding’ genoemd (lacht). Het is een hele brede bachelor
waarin je niet enkel theorie, maar ook véél praktijk meekrijgt.
Bovendien heb ik in het eerste jaar meteen heel wat vrienden
gemaakt én staan de docenten dicht bij de studenten: je kan heel
gemakkelijk bij hen terecht als je een vraag of probleem hebt, en ze
doen er alles aan om je te helpen. De Penta, onze campus, is dan ook
nog eens gloednieuw, modern en aantrekkelijk – we voelen er ons al
helemaal thuis. In een notendop: Toerisme & Recreatiemanagement
is een echte aanrader voor iedereen die houdt van talen, reizen en
toerisme én die graag praktijk en theorie combineert.”

ALUMNA

LINCK
NATHALIE KEUKE
EL
WORLD OF TRAV

ALUMNUS

“Ik had altijd al een passie voor reizen en andere culturen, dus was
Toerisme en Recreatiemanagement een logische keuze. Uiteraard
was er de theorie, maar we kwamen ook heel vaak in contact met
het werkveld via interessante stages en vakantiejobs in het binnenen buitenland en in diverse branches van de sector: reisagentschap,
autocarbedrijf, hotellerie, events, luchtvaart, … Na mijn stage als
sales in een hotel in Mexico ging ik aan de slag bij World Of Travel,
een exclusief reiskantoor in Kortrijk. Eerst als business reisadviseur
en daarna als à la carte medewerker. Niet veel later werd ik
gepromoveerd tot hoofd van het à la carte departement en dat
doe ik na al die jaren nog altijd even graag. Daarnaast geef ik aan
Howest gastcolleges over luxetoerisme en begeleid ik de stagiairs die
bij ons vanuit de opleiding worden ondergebracht. Aan iedereen die
nog twijfelt, kan ik enkel zeggen: volg je hart en je passie!”

ALUMNA

HE
JESSE DE JONGES
AGENT BIJ

EFORTRIE
GENEVIEVE DEDLER
EN

“Omdat luchtvaart mijn passie is, koos ik voor Toerisme en
Recreatiemanagement. Een goede keuze, ook al was de opleiding
niet altijd makkelijk! Het hoogtepunt voor mij was een heel fijne en
uitdagende stage op de luchthaven. Na afloop kon ik er zelfs meteen
aan de slag als Passenger Services Agent bij Brussels Airlines – een
droom die uitkwam. Wat ik in die functie zoal doe? Passagiers
inchecken, reisdocumenten nakijken en zorgen dat vluchten van de
Lufthansa Group op tijd vertrekken. Dagelijks val ik daarbij terug op
de skills die ik aan Howest meekreeg: interculturele communicatie,
customer management, teamwork en uiteraard mijn kennis van
vreemde talen. Mijn opleiding Toerisme & Recreatiemanagement
heeft me dus letterlijk naar mijn droomjob geleid. Ik koester bijgevolg
heel warme herinneringen aan mijn studietijd in Howest.”

“Op vakantie willen we vooral genieten. Vaak gaat het zo: we boeken
een reis, stappen het vliegtuig op en overnachten in een hotel.
Zonder dat we stilstaan bij wat er achter de schermen gebeurt.
Nochtans is dat heel wat. Tot dat inzicht kwam ik al snel tijdens mijn
bachelor aan Howest. De toeristische sector is namelijk heel breed
en evolueert ook nog eens continu. Doorheen de opleiding krijg je
een beeld van de vele mogelijkheden en ontdek je beetje bij beetje in
welke deelsector je het beste past. In mijn geval is dat het inkomende
toerisme geworden. Ook al volgde ik later nog een master in
toerisme, mijn bachelor bleek een uitstekende voorbereiding. Ik
leerde er in team werken, presenteren, andere talen actief gebruiken
en verder kijken dan mijn neus lang was. Stuk voor stuk zaken die
vandaag elke dag van pas komen in mijn job als productmanager
toegankelijk toerisme bij Toerisme Vlaanderen.”

IC
PASSENGER SERV BRUSSELS AIRLINES

TOERISME VLAAN
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Inspiratie aan de Leie
Je krijgt les op de gloednieuwe
campus The Penta. Die ligt op een
boogscheut van het station en vlak
bij het centrum van Kortrijk. De
ideale bereikbaarheid combineren
we met perfect uitgeruste
leslokalen, een familiale sfeer
en persoonlijke begeleiding. In
Kortrijk geniet je ook mee van de
kruisbestuiving met de opleidingen
uit de pijlers Design & Technologie
en Bedrijf & Organisatie.
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KORTRIJK,
TIE
IN VOLLE EVOLU
Op het eerste gezicht lijkt Kortrijk een rustige
centrumstad. Toch bruist het er van de activiteiten.
En de laatste jaren heeft het centrum een ware
metamorfose ondergaan. Je vindt er vandaag tal
van moderne gebouwen, leuke adresjes om een
hapje te eten of iets te drinken en een gevarieerd
cultureel en sportief aanbod. Kortrijk mag dan
Gent niet zijn, de kloof wordt wel steeds kleiner.

VER
NOG VRAGEN O
?
DEZE OPLEIDING
Mail naar:
vicky.van.den.heede@howest.be

PUS EN
BEZOEK DE CAM MET DE OPLEIDING
MAAK KENNISOWEST.BE/KENNISMAKEN
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Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs
Is jongeren tussen 12 en 18 jaar enthousiasmeren jouw talent? Verlang je al tot je
zelf voor de klas kan staan? Zie je het als een uitdaging om je leerlingen voor te
bereiden op later door mee te bouwen aan hun cognitieve en sociale ontwikkeling?
Kies dan voor de Educatieve Bachelor in het Secundair Onderwijs.

Sociaal Werk
Als sociaal werker kies je ervoor om met mensen te werken. Je helpt ze bij de
uitdagingen in hun leven, informeert en versterkt ze en draagt bij tot een
inclusieve en solidaire samenleving waar het voor iedereen goed is om te leven.
Ben je sociaal bewogen en gepassioneerd door mens en maatschappij? Dan is de
opleiding Sociaal Werk je op het lijf geschreven.

Communicatiemanagement
Iedereen communiceert, maar lang niet iedereen doet dit even doeltreffend en
creatief. In de bachelor Communicatiemanagement zetten we je op weg naar
doordachte communicatie met impact. Je leert het maximale uit social media
halen en ontdekt de geheimen van een goeie mediamix. Via een van de zes
keuzetrajecten (Advertising, Allround Communication, Digital Storytelling, Events,
PR & Media, Sales) groei je uit tot een echte communicatiespecialist.

Netwerkeconomie
Als netwerkeconoom word je de ondernemer van de toekomst: een die de wereld
beter maakt en de actuele uitdagingen aanpakt met nieuwe technologieën. Je
omarmt de snelheid waarmee alles verandert en durft afstappen van klassieke
businessmodellen. Elk van de drie keuzetrajecten (Digital Entrepreneur,
Organizational Designer, Social Entrepreneur) stoomt je klaar om je eigen
business op te zetten of bedrijven future-proof te maken. Uniek in Vlaanderen!

