Toerisme in een notendop
Beschrijving van de studierichting
Plaats in de matrix
Derde graad dubbele finaliteit – domeinen Taal en cultuur; Economie en organisatie; Voeding en horeca

Visie op de studierichting
• De studierichting Toerisme is een studierichting in de dubbele finaliteit, gericht op een specifieke
waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar toeristisch-recreatieve vaardigheden en/of
bedrijfseconomische vaardigheden en/of communicatieve vaardigheden centraal staan evenals een
mogelijke toegang tot de arbeidsmarkt.
• Leerlingen leren daarom leerinhouden uit aardrijkskunde, kunst en cultuur en de economische en
technische organisatie van de toeristische sector.
• Leerlingen tonen interesse in het omgaan met mensen, vreemde talen en communicatieve
vaardigheden.
• Leerlingen voeren daarom activiteiten uit zoals het
o onthalen van bezoekers/gasten op evenementen, beurzen en toeristische bestemmingen;
o adviseren, faciliteren en begeleiden van bezoekers/gasten op evenementen, beurzen en
toeristische bestemmingen;
o uitvoeren van administratie bij evenementen, beurzen en toeristische bestemmingen.
• Toerisme wordt als domeingebonden studierichting aangeboden in de derde graad. De basisvorming
is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen de dubbele finaliteit.

Leerlingenprofiel
Een leerling uit de studierichting Toerisme:
•
•
•
•
•
•

houdt van sociaal contact;
heeft een open en kritische geest ten opzichte van mensen en culturen;
kan zelfstandig of in groep taken plannen, uitwerken en uitvoeren;
kan zich vlot en passend in meerdere talen uitdrukken;
heeft oog voor de actualiteit en volgt de geopolitieke situatie in de wereld;
verzorgt zijn/haar uiterlijk en houding volgens gebruikelijke afspraken binnen de toeristische sector.
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Componenten van de studierichting
Toerisme
Eindtermen basisvorming Dubbele finaliteit
Specifiek gedeelte
BK Host (4)
WD_01 Algemene doorstroomcompetenties
01 Generieke doorstroomcompetenties
WD_02 Moderne talen
12 Frans en Engels: pakket uit de communicatieve
vaardigheden
15 Frans en Engels: sociolinguïstiek
16 Frans en Engels: pragmatiek
18 Duits: pakket uit de communicatieve vaardigheden
20 Duits: pakket uit de taalsystematiek
WD_15 Sociale wetenschappen
05 Toeristische geografie
WD_16 Economie
06 Pakket uit de toegepaste bedrijfswetenschappen en
recht

Minimale materiële vereisten
Deze studierichting vereist geen specifieke minimale materiële vereisten bovenop deze van de
basisvorming.

Vergelijking met ‘oude studierichtingen’
Concordantie
TSO

Dubbele finaliteit

Hospitality
Onthaal en public relations
Toerisme

Toerisme

Accenten binnen de opleiding
• Deze studierichting is gekoppeld aan de beroepskwalificatie ‘host’. Hierdoor ligt de klemtoon nu
meer op ‘incoming’ en ‘domestic’ toerisme dan op ‘outgoing’ toerisme.
• Er is tevens een uitdrukkelijkere koppeling van toerisme aan ‘event en recreatie’. Hierdoor ligt de
focus minder op ‘reisbureau’ en ‘tour operating’ en meer op ‘hosting’, ‘hospitality’ en
‘belevingstoerisme’.
• De communicatieve vaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands komen prominenter in
beeld.
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Onderliggende studierichtingen uit tweede graad
Toerisme in de derde graad is inhoudelijk verwant met de volgende studierichtingen uit de tweede graad:
• Toerisme
Hieronder zijn de componenten weergegeven van deze studierichtingen:’
Toerisme
Eindtermen basisvorming Dubbele finaliteit
Specifiek gedeelte
BK Host (4)
WD_02 Moderne talen
12_Frans en Engels: communicatieve vaardigheden*
16_Frans en Engels: pragmatiek
18_Duits: communicatieve vaardigheden*
20_Duits: taalsystematiek*
WD_15 Sociale wetenschappen
05_Toeristische geografie

Vergelijking van de nieuwe studierichting met aanverwante richtingen
Toerisme
Eindtermen basisvorming Dubbele finaliteit
Specifiek gedeelte
BK Host (4)
WD_01 Algemene doorstroomcompetenties
01 Generieke doorstroomcompetenties
WD_02 Moderne talen

12 Frans en Engels: pakket uit de communicatieve
vaardigheden
15 Frans en Engels: sociolinguïstiek
16 Frans en Engels: pragmatiek
18 Duits: pakket uit de communicatieve vaardigheden
20 Duits: pakket uit de taalsystematiek
WD_15 Sociale wetenschappen
05 Toeristische geografie
WD_16 Economie
06 Pakket uit de toegepaste bedrijfswetenschappen en
recht
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Taal en Communicatie
Eindtermen basisvorming Dubbele finaliteit
Specifiek gedeelte
BK Polyvalent taal- en communicatieassistent (4)
WD_01 Algemene doorstroomcompetenties
01 Generieke doorstroomcompetenties
WD_02 Moderne talen
04 Talen algemeen: pragmatiek
09 Nederlands: pakket uit de communicatieve
vaardigheden
12 Frans en Engels: pakket uit de communicatieve
vaardigheden
15 Frans en Engels: sociolinguïstiek
16 Frans en Engels: pragmatiek
18 Duits: pakket uit de communicatieve vaardigheden
20 Duits: pakket uit de taalsystematiek
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Vervolg na de derde graad
De leerlingen hebben na de derde graad één of meerdere beroepskwalificaties behaald. Op basis van deze
beroepskwalificatie(s) is een intrede op de arbeidsmarkt mogelijk.
De leerlingen kunnen ook kiezen voor een beroepsgerichte Se-n-Se-opleiding waarbij ze één of meerdere
extra beroepskwalificaties kunnen behalen die hen extra kansen bieden op de arbeidsmarkt. Ze kunnen ook
kiezen voor een graduaatsopleiding.

Mogelijke vervolgopleidingen (bacheloropleiding):
Geesteswetenschap

Natuurwetenschap

Sociale wetenschap
/ Onderwijs
/ Handelswetenschappen en
Bedrijfskunde (Hotelmanagement, Media
en Entertainment business, Toerisme en
recreatiemanagement, Wellbeing- en
vitaliteitsmanagement)
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