
ba Toerisme-
& Recreatiemanagement

Iedereen heeft recht op vakantie en vrije tijd (art. 24 van de 
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens) en jij 
wordt de professional die dit waarmaakt. Hoe fi jn is het om 
professioneel aan de slag te mogen met cultuur, reizen, 
lekker eten en chillen in de stad. 

Onze bacheloropleiding bereidt je voor op een carrière in de 
vrijetijdssector. Onze aanpak? Toekomstgericht en met 
een hoek af. We geloven in de kracht van de ander en het 
andere. Ons hart klopt in de vijfhoek van Brussel, 
nabij de bruisende Dansaertstraat en het kanaal. Urban is onze 
codenaam, je raadt het: wij focussen op toerisme en vrije tijd in 
de grootstad. 

Brainstormen over stedelijke vrijetijdsbeleving is 
iets wat we graag en veel doen. We werken elke dag 
samen met ons onderzoekscentrum Open Time om 
boeiende toekomstbeelden voor toerisme en recreatie 
te bedenken. 

Bij ons word je een kritisch denker en 
creatieve geest die geboeid raakt door 
reizen en ontspanning, door ontmoetingen 
met diverse mensen en culturen, door verre 
landen en nabije buurten. 

Heb je al een bachelordiploma, maar wil jij je graag 
verder verdiepen in toerisme of recreatie? Bekijk dan 
zeker onze website of bezoek een van onze infodagen. 
Wij bieden enkele microdegrees aan met focus op 
toerisme en recreatie.

@Erasmushogeschool

@Erasmushogeschool

Meer weten?

ehb.be

1

2

3

Campus
 Bloemenhof

Campus Kanal

Jouw campus

Je studeert op campus Bloemenhof 
en/of campus Kanal. Vlakbij 
de Dansaertwijk maken deze 
campussen deel uit van een van de 
hipste buurten van centrum Brussel. 
Campus Bloemenhof ligt – zoals de 
naam al deed vermoeden – vlakbij 
het Bloemenhofplein; het gezelligste 
pleintje van Brussel. Maar ook 
campus Kanal is binnenkort niet 
meer uit het straatbeeld weg te 
denken. In dit splinternieuwe, 
state-of-the-art gebouw proberen 
we zo nauw mogelijk samen te 
werken met de buurt en plannen 
we activiteiten met de aanwezige 
organisaties. Buiten de lessen 
kan je je uitleven met een van de 
studentenverenigingen, die heel wat 
culturele activiteiten en uitstappen 
organiseren. 

Beide campussen zijn makkelijk 
bereikbaar met het openbaar 
vervoer. Dankzij het MIVB-
abonnement rij je een heel jaar 
voor een prikje door de stad (in 
2021 voor 12 euro). Gebruik je 
liever de fi ets, dan parkeer je met 
gemak je deelfi ets van Villo! in de 
omgeving van de campus. Een 
jaarabonnement kost slechts 35 
euro en er zijn vaak nog kortingen te 
scoren. En vergeet de deelsteps niet!

Campus Bloemenhof
Zespenningenstraat 70, 1000 Brussel

Campus Kanal
Slotstraat 28, 1000 Brussel

Metro: 1 en 5
- halte Sint-Katelijne

Tram: 29, 32, 33, 38, 46, 63, 
65, 66, 71, 86, 88, 4, 3, 51
- halte Beurs
- halte Anneessens
- halte Ninoofsepoort
- halte Vlaamsepoort

De Lijn bus: 126, 127, 128
- halte Ninoofsepoort

Trein
1. Brussel Zuid
2. Brussel Centraal
3. Brussel Noord

Let’s get social!

Campus Bloemenhof
Zespenningenstraat 70

1000 Brussel
tel. 02 213 61 10 
Campus Kanal

Slotstraat 28
1000 Brussel

tel. 02 899 71 00

Schrijf je dan in op onze blogs: 
ehb.be/blijf-op-de-hoogte

Heb jij zin in 
iets actief?Blik op de stad

Infodagen 2022

• za. 19 maart
• za. 14 mei
• za. 25 juni
• za. 3 september
• za. 10 september

Bekijk zeker ook 
ehb.be/infomomenten

Workshopweek 2022

• 28 februari - 4 maart (krokusvakantie)

Alle opleidingen openen de deuren om je 
een voorsmaakje te geven van de studie of 
de job. Begin 2022 lees je meer via: 
ehb.be/workshopweek

Ik wil meer weten

Benieuwd naar het volledige 
studieprogramma of de inhoud 
van je vakken? Ga dan snel naar 
ehb.be/trm

v.u. Dennis Cluydts | Erasmushogeschool Brussel 
 Nijverheidskaai 170, 1070 Brussel | 2021

@erasmushogeschool



We focussen op de stad en zetten in op 
talen, projectmanagement, innovatie en 
duurzaamheid. 

In het eerste jaar loodsen we je verkennend door de stad. Alle aspecten 
van toerisme en vrije tijd komen aan bod: mobiliteit, logies, kunst en musea, 
bestemmingen, maar ook fi ets- en wandelroutes, belevingscentra en stedelijk 
groen om in te ontspannen. 

Sommige vakken bieden we zelfs in drie talen aan omdat we meertaligheid een 
grote plus vinden. Geen enkel thema wordt uit de weg gegaan en we dagen je ook 
uit om je eigen mening te formuleren in het Frans, het Engels en het Nederlands. 
Uiteraard bouwen we alles langzaam op zodat iedereen de weg vindt. Er is ruimte 
voor persoonlijke ontwikkeling. 

In het tweede en derde jaar kies je vrij jouw specialisatie en bouw je verder 
aan je expertise. We bieden vakken aan die je toelaten om een heel persoonlijk 
traject te volgen in travel, meeting of leisure. In de ‘Product Development Case’ leer 
je projectmatig en in team te werken aan een grote opdracht. 

Je kan twee of zelfs drie stages lopen, of als je dat verkiest, opteren voor 
bijkomende keuzevakken die je voorbereiden op een verdere studie. Je krijgt dus 
een grote vrijheid om je programma zelf vorm te geven. We geloven 
dat er voor elke student een mooie toekomst is in toerisme en vrije tijd. 

Een stage op jouw maat

Je gaat negen of zestien weken op stage om je eigen talenten en vaardigheden 
verder te ontwikkelen. Je kiest waar je naartoe gaat (binnen- of buitenland), 
voor welk bedrijf of welke organisatie je wil werken en welke ervaring je wil 
opbouwen. Om de hoek of ver weg, jij bepaalt zelf hoe je stages eruit zien. Je kan 
een korte en een lange stage lopen, maar evengoed kiezen voor twee of drie korte 
stages in combinatie met extra keuzevakken. 

Een jaar op Erasmus

Een of twee semesters in het buitenland? Je kan dankzij het Erasmusprogramma 
een deel van je studietraject afl eggen aan een hogeschool of universiteit in Europa. 
Voor wie droomt van een internationale carrière is dat een unieke kans. Een 
ideale manier om een taal te oefenen of je interculturele skills in de praktijk om te 
zetten. 

Je programma?

Met dit diploma raak je in alle windrichtingen aan de slag, letterlijk en fi guurlijk. 
Je kan internationaal je plan trekken en je weet hoe je toerisme en recreatie 
toegankelijker en klimaatvriendelijker maakt. We leren je een persoonlijke 
visie te ontwikkelen zodat je in elke omstandigheid stevig in je schoenen staat. 

Eenmaal afgestudeerd als professioneel Toerisme- & Recreatiemanager, 
coördineer je vlot projecten en schud je deskundig nieuwe ideeën 
en concepten uit je mouw. Je kan een team richting geven en plannen tot 
uitvoering brengen. De stad is een vertrouwde plek om in te werken.

Je geeft je eigen loopbaan richting door een deskundigheid uit te 
bouwen. Wat dacht je ervan om reizen op maat te maken, meetings en incentives 
vorm te geven, een gidsenbedrijfje op te starten, culturele evenementen 
te organiseren, zakenreizigers te begeleiden of in een stad of gemeente 
vrijetijdsactiviteiten te coördineren?

Van traveldesigner of luchtvaartdeskundige tot urban storyteller 
of event planner.

De culturele en de toeristische sector hadden het de laatste jaren 
behoorlijk zwaar. Dat horen en lezen we in de media. Maar we zien 
ook veel positieve dingen gebeuren in vrije tijd en toerisme. Een meer 
duurzame aanpak bijvoorbeeld, veel innovatie en een evolutie naar 
nieuwe verhalen die aansluiten bij wat we vandaag belangrijk vinden. Onze 
opleiding bekijkt het graag met een open en frisse blik. Brussel is 
een dankbaar laboratorium waar we graag induiken. 

Sem.*

Sem.* Sem.* Sem.*

Sem.* Sem.*in SP*

in SP* in SP* in SP*

in SP* in SP*

Digital tools   4       1 Financieel management   4       1 Businessmodellen & nieuwe economie  4       1

Management tools   4       1 Product development case   8       2 Crisismanagement & -communicatie  4       1

Professionele identiteit   4     1+2

Travel Design    4       1 Inleiding: Moderne & Hedendaagse Kunst 4       1 Voorbereiding Master  4     1/2

Urban Leisure     4       1 Critical Leisure Studies   4       1

Sustainable management   4       1 Green Mobility Planning  4       1

Stage (nationaal of internationaal) 12       2 Stage (nationaal of internationaal) 12      2
Urban Trends & Issues    4       1

Meetings Industry   4       1 Urban Storytelling    4       1 Persoonlijk Internationaal Project  4       2

Event- & Projectmanagement 4       1 Architectuurgeschiedenis    4       1

Luchtvaart     4       1 Taalverdieping    4       1
Destination Management     4       1 Entrepreneurship (extern)   4       1

Global Trends & Issues   4       2 Stage Plus (inter)nationaal  12      2

Keuzevakken   12      2

Français 1    4      1+2 Français 2    4       1 R&D Project    12    1/2

English 1    4      1+2 English 2    4       1
Lingua Lab   4      1+2 Cultural encounters   4       1

Toeristisch-recreatieve context 4       1 Specialisatie 1    4       1

Specialisatie 3     4       1

Ruimtegebruik & Infrastructuur 4       2 Keuze 2    4       1

Keuze 4    4       1

Media & Communication Lab 1 4       2 Media & Communication Lab 2 4       2

Beleid & Organisatie  4       2 Specialisatie 2   4       1

Specialisatie 4    4       1

Mobiliteit & Transport  4       1

Landen & Landschappen  4       1 Keuze 1    4       1

Keuze 3    4       1

Kunst & Cultuur    4       2

Tourism & Leisure Futures  4       2

Totaal               60   Totaal               60   Totaal               60   

Je eerste jaar

Specialisatievakken Keuzevakken Keuzevakken

Je tweede jaar Je derde jaar

Management competenties Management competenties Management competenties

Afstudeerproject
Professionele meertalige 
communicatie

Professionele meertalige 
communicatie

Persoonlijke ontwikkeling Persoonlijke ontwikkeling Persoonlijke ontwikkeling

of

Sector Sector

Sector

Kennismaking met de sector Individuele verbreding of verdieping Professionalisering

Brussel is een hele bruisende stad, dat 
maakt het tof om hier student te zijn. En 
wat ik ook apprecieer, is dat je na deze 
studie nog zoveel richtingen uit kan.”   
- Paulien Poncelet, studente Toerisme- & Recreatiemanagement

“
We zien het 
anders

Internationaal!

Expert in 
je eigen 
interesseveld
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