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Beschrijving van de studierichting 

Visie op de studierichting 

Wegens de economische, sociale en culturele impact van het toerisme op onze samenleving mag men er 
van uitgaan dat leerlingen die deze studierichting kiezen, reeds contact gehad hebben met een aantal 
aspecten van de sector, hetzij via eigen ervaringen, hetzij via de media. Door deze studierichting verwerven 
ze inzicht in hoe de algemene actualiteit, geopolitieke situatie in de wereld, de evolutie van welvaart en 
welzijn en technologische innovaties grote kunnen invloed hebben op de ontwikkelingen die zich voordoen 
in de toeristische sector. Een eenzijdige motivatie vanuit het vooruitzicht „veel-op-reis-te-gaan‟ volstaat 
dus zeker niet om deze studies tot een goed einde te brengen. 

Leerlingenprofiel 

Leerlingen in deze studierichting houden van sociaal contact, kunnen zich maximaal aanpassen, hebben een 
open en kritische geest ten opzichte van andere mensen en culturen, zijn leergierig, willen mede zelfstandig 
extramurosopdrachten en praktijkgerichte taken plannen, uitwerken en uitvoeren, kunnen zich vlot en 
passend in meerdere talen uitdrukken en verzorgen hun uiterlijk en houding volgens gebruikelijke 
afspraken binnen de toeristische sector. 

Plaats in de matrix 

Tweede graad dubbele finaliteit – domeinen ‘Taal en cultuur’, ‘Economie en organisatie’ en ‘Voeding en 
horeca’ 

Componenten van de studierichting 

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 

 

Minimale materiële vereisten 

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

Toerisme in een notendop 
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Vergelijking met de ‘oude studierichtingen’ 

Concordantie 

TSO Dubbele finaliteit 

Toerisme Toerisme 

Accentverschuivingen binnen de opleiding 

De nieuwe studierichting Toerisme bevat grote accentverschuivingen: 

 De oude studierichting bevatte geen definitief goedgekeurde doelen voor het specifieke gedeelte van 
de opleiding. De doelen werden door de leerplancommissie voorgesteld en voorlopig goedegekeurd 
door de overheid. De nieuwe studierichting daarentegen wordt vanaf de 2e graad wel bepaald door 
doelen die door de overheid zijn vastgelegd: enerzijds cesuurdoelen die afgeleid zijn uit het BK Host, 
anderzijds cesuurdoelen die afgeleid zijn het wetenschapsdomein Moderne Talen en uit het 
Wetenschapsdomein Sociale Wetenschappen.  In de 3e graad komen daar nog specifieke eindtermen 
bij uit bovengenoemde wetenschapsdomeinen en uit de wetenschapsdomeinen Algemene 
Doorstroomcompetenties en Economie. 

 De nieuwe studierichting Toerisme kan deel uitmaken van drie domeinen uit de matrix SO, 
afhankelijk van de keuze die een school maakt. Zo ligt het voor de hand dat ‘hotelscholen’ kiezen 
voor het domein Voeding en Horeca. Handelsscholen zullen allicht kiezen voor het domein ‘Economie 
en Organisatie’. Een domeinschool die zich profileert op ‘Taal en cultuur’ zal deze studierichting 
allicht ook in dit domein aanbieden. De domeinkeuze bepaalt mee hoe scholen zich zullen profileren 
en de studierichting zullen invullen.  

 Deze studierichting wordt gekoppeld aan het BK ‘Host’. Hierdoor ligt de klemtoon vanaf nu meer op 
‘incoming’ en ‘domestic toerisme’ dan op ‘outgoing’ toerisme. De koppeling van toerisme aan event 
en recreatie is ook uitdrukkelijker aanwezig. Hosting, Greeting & Meeting, Hospitality en 
Belevingstoerisme verdringen Reisbureau en Tour Operating van hun centrale plaats in de opleiding. 
Communicatieve vaardigheden in het Nederlands, Frans, Engels en Duits komen prominenter in 
beeld.Bijgevolg dringt een grondige herprofilering zich op 

 De nieuwe studierichting Toerisme zal haar bestaansreden moeten kunnen aantonen door goede 
‘output-cijfers’: een significant betere doorstroom naar logische vervolgrichtingen in hoger onderwijs 
en/of naar tewerkstelling op de arbeidsmarkt. De oude toerismeopleiding slaagde hier niet in.  

Vergelijking van de nieuwe studierichting met aanverwante richtingen 
in de tweede graad 

 Niet van toepassing 

Overgang naar derde graad 

Toerisme uit de tweede graad is inhoudelijk verwant met de volgende studierichtingen in de derde graad: 

 Toerisme 
 Taal en communicatie 
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Hieronder zijn de componenten weergegeven van deze studierichtingen: 

Toerisme Taal en Communicatie 

Eindtermen basisvorming Dubbele finaliteit Eindtermen basisvorming Dubbele finaliteit 
Specifiek gedeelte Specifiek gedeelte 
BK Host (4) BK Polyvalent taal- en communicatieassistent (4) 
WD_01 Algemene doorstroomcompetenties WD_01 Algemene doorstroomcompetenties 
01 Generieke doorstroomcompetenties 01 Generieke doorstroomcompetenties 
WD_02 Moderne talen WD_02 Moderne talen 
 04 Talen algemeen: pragmatiek 
 09 Nederlands: pakket uit de communicatieve 

vaardigheden 
12 Frans en Engels: pakket uit de communicatieve 
vaardigheden 

12 Frans en Engels: pakket uit de communicatieve 
vaardigheden 

15 Frans en Engels: sociolinguïstiek 15 Frans en Engels: sociolinguïstiek 
16 Frans en Engels: pragmatiek 16 Frans en Engels: pragmatiek 
18 Duits: pakket uit de communicatieve vaardigheden 18 Duits: pakket uit de communicatieve vaardigheden 
20 Duits: pakket uit de taalsystematiek 20 Duits: pakket uit de taalsystematiek 
WD_15 Sociale wetenschappen  
05 Toeristische geografie  
WD_16 Economie  
06 Pakket uit de toegepaste bedrijfswetenschappen en 
recht 

 

Vervolgopleidingen na de derde graad 

Toerisme 

Geesteswetenschap Natuurwetenschap Sociale wetenschap 

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

Taal en communicatie 

Geesteswetenschap Natuurwetenschap Sociale wetenschap 

  / Onderwijs 
 
/ Handelswetenschappen en 
Bedrijfskunde 
(Communicatiemanagement, 
Journalistiek, Media en 
Entertainment business, Office 
management) 

 


