Toerisme- &
Recreatiemanagement
Verkort traject

Toerisme
(be)studeren:
een boeiend idee
Heb je al een bachelor- of
masterdiploma, maar blijft ‘toerisme’
je prikkelen? Waarom geen bijkomend diploma Toerisme- &
Recreatiemanagement? Deze opleiding
is er voor jou als…

. je interesse hebt in alles wat met 		
.
.
.
.

vrije tijd en reizen te maken
heeft;
je de uitdagingen van een wereld 		
in verandering wil vertalen naar
het toerisme;
je verder durft te kijken dan je
eigen leefwereld;
je taalvaardig en 			
communicatief bent;
je vindt dat we dringend werk 		
moeten maken van duurzaam 		
toerisme.

Studenten met een bachelor of
master vooropleiding waarin talen,
econonomie en bedrijfskunde aan
bod kwamen, kunnen deelnemen
aan een verkort traject met
toerisme gerelateerde vakken. Deze
verkorte opleiding duurt 1,5 jaar
met 66 studiepunten in jaar 1 en 29
studiepunten in jaar 2.

Studenten zonder talen of economie
in de vooropleiding, kunnen toch
inschrijven mits zij een B2-niveau voor
minimum twee vreemde talen (buiten
Nederlands) geattesteerd kunnen
voorleggen. Bedrijfsmanagement kan
supplementair opgenomen worden of
gevolgd via het vak ‘Entrepeneurship’
dat wordt aangeboden op campus Kaai
van EhB.

Meer info over het verkort traject
Toerisme- & Recreatiemanagement
krijg je bij chris.de.smedt@ehb.be
(opleidingshoofd). Twijfel je of je toegelaten kunt worden, neem zeker
contact op.

Meer info vind je op onze website:

ehb.be/trm
in SP*

Semester

Reisbemiddeling			5

1

Natuur & Landschap		

4

1

Kunst & Architectuur		

5

1

Recreatie- en Leisuremanagement

5

1

Destination Management		

5

1

Professionele Communicatie

3

1

Meetings Industry			5

1

Case Recreatie (project)		

3

1

Toerisme gisteren, vandaag, morgen

4

2

IT Tools				4

2

Toerisme in België			

5

2

Touroperating			5

2

Luchtvaart			5

2

Tourism Lab (project)		

3

2

Creatieve productontwikkeling I

5

2

TOT				66
Je tweede jaar (afstuderen in maart)
Creatieve productontwikkeling II

5

1

Stage (16 weken)			

24

1

TOT				29
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Wie in zijn vorige master of bachelor geen credits verwierf voor
bedrijfsmanagement en marketing kan bijkomend bedrijfsmanagement
volgen (+ 9 SP)

Je eerste jaar

