ba Toerisme& Recreatiemanagement

Ik wil meer weten

Metro: 1 en 5
- halte Sint-Katelijne

Campus Bloemenhof
Zespenningenstraat 70,
1000 Brussel

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

Tram: 29, 32, 33, 38, 46,
63, 65, 66, 71, 86, 88, 4, 3
- halte Beurs
- halte Anneessens
- halte Ninoofsepoort
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Ik wil graag eens
langskomen

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

Campus
Bloemenhof

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

2

Jouw campus
Je studeert op campus Bloemenhof, die
vlot bereikbaar is met het openbaar vervoer.
Dankzij het voordelige MIVB-abonnement
rij je een heel jaar voor een prikje door de
stad (in 2019 voor 50 euro).

1

Gebruik je liever de fiets, dan parkeer
je met gemak je fiets van Villo! in het
station tegenover onze campus. Een
jaarabonnement voor deze deelfiets
kost slechts 35 euro, en er zijn vaak
nog kortingen te scoren. En vergeet de
deelsteps niet!

Deskundig
in vakantie

Toerisme (be)studeren:
een slim en boeiend plan!
Geen doekjes, we zeggen waar het op staat. Iedereen heeft recht
op vakantie en vrije tijd (art. 24 van de Universele Verklaring van
de Rechten van de Mens). Jij wordt misschien de deskundige die
dit mogelijk maakt. Onderzoek toont aan dat de toeristische
sector een groeiende sector is, met alle positieve en
negatieve gevolgen van dien. Denk maar aan overtoerisme en de
bijdrage aan de klimaatopwarming. Is dat een reden om niet meer
op vakantie te gaan? Mooi niet, want er zijn nog veel alternatieven
om te ontdekken. En daar helpen wij bij!
We bekijken reizen en ontspanning met een toekomstgerichte
en open blik. Met het diploma dat je bij ons behaalt, kan je alle
richtingen van toerisme en recreatie uit. Interesseert het je om
met toeristen naar bijzondere oorden te trekken of eerder om na
te denken over hoe we een klimaatvriendelijker aanbod kunnen
creëren? We benaderen vrije tijd en toerisme duurzaam.
Onze campus ligt in het centrum van Brussel aan het gezellige
Bloemenhofplein. Deze bruisende kosmopolitische stad is een
dagelijkse inspiratiebron. Deze stad is onze habitat, ook
wat toerisme en vrije tijd betreft. Logisch dat we dan ook volop
inzetten op toerisme en vrije tijd in de grootstad.

Sla een babbeltje met onze studenten,
maak kennis met je toekomstige
docenten en je campus.

Let’s get social!
Schrijf je dan in op onze blogs:
ehb.be/blijf-op-de-hoogte
@Erasmushogeschool
@Erasmushogeschool

v.u. Ann Brusseel | Erasmushogeschool Brussel
Nijverheidskaai 170, 1070 Brussel | 2019

Campus Bloemenhof
Zespenningenstraat 70,
1000 Brussel
tel. 02 213 61 10

Infodagen 2020
• za. 14 maart van 10 tot 13 u.
• za. 25 april van 10 tot 13 u.
• za. 27 juni van 10 tot 13 u.
• za. 5 september van 10 tot 13 u.
• za. 12 september van 10 tot 15 u.
Workshopweek 2020
• 24 februari tot 28 februari
Tijdens de krokusvakantie 2020
houden we een heuse workshopweek.
Alle opleidingen openen de deuren om
je een voorsmaakje te geven. Vanaf
januari 2020 check je
ehb.be/workshopweek
Je vindt alles ook terug op
ehb.be/infomomenten

Wij zoeken pittige
vakantiemakers!

. Ben je geboeid door vrije tijd en 			
reizen?

. Heb je interesse in landen, mensen en 		
culturen?

. Wil je vakantie voor iedereen mogelijk
maken?

. Voel je je uitgedaagd door een
reiswereld in verandering?

. Ben je creatief, taalvaardig en heb je 		
een open blik op de wereld?

Dan ben jij zonder twijfel geknipt voor de job van eigentijds
en kritisch vakantiemaker. Onze docenten coachen en
begeleiden jou bij je boeiende reis richting loopbaan.

Meer weten?

ehb.be

Jouw programma
Ontdekken, creëren
en organiseren
Met je professionele bachelordiploma Toerisme- & Recreatiemanagement kan je
een eigentijds reis- en vrijetijdsaanbod ontwikkelen en aan de man brengen. Je
speelt in op trends en reflecteert kritisch over reizen en vrije tijd vandaag én in
de toekomst. Denken over de vakantie van morgen zit in onze genen. We werken
nauw samen met het kenniscentrum Open Time van onze hogeschool om boeiende
toekomstbeelden voor toerisme en vrije tijd te ontwikkelen.
We laten je excelleren in talen, projectmanagement en wereldburgerschap. Als je afstudeert, kan je zo aan de slag als reisagent of reisleider,
productontwikkelaar of projectleider. Je bent deskundige in diverse toerismezaken,
je kent de wereld zo goed als uit je hoofd en je maakt kennis met kunst-,
architectuur- en andere cultuuruitingen. Je staat ook kritisch stil bij een wereld in
verandering en je kan meepraten over de economische aspecten van ons
vakgebied. Kortom, je vindt je weg in om het even welk toerisme-, meetingof leisurebedrijf zoals reisbureaus, toeristische diensten, recreatiebedrijven,
touroperators, luchtvaartmaatschappijen, bungalowparken, MICE-bedrijven en
eventbureaus.
90% van de afgestudeerden heeft 3 maanden na het afstuderen al een job.
Meestal in de toeristisch-recreatieve sector, maar ook daarbuiten. Dat kan omdat je
verschillende talen spreekt, kennis hebt van economie en marketing, maar ook
creatief en kritisch bent. Kort samengevat, je hebt een aantrekkelijk beroepsprofiel.

Werken in een
internationale
context

Onze focus: grootstedelijk, meertalig,
creatief en toekomstgericht
Waar jouw focus en interesse ook ligt, je krijgt de kans om je eigen sterkten te ontwikkelen en je te verdiepen in een speciﬁek domein van ons vakgebied. Dat doe
je vooral via de stages. Je kiest je bestemming, de deelsector en de vaardigheden die je wil ontplooien. Docenten coachen je doorheen de deeltrajecten en
begeleiden je bij het managen van projecten. We zijn kritisch, creatief en zorgvuldig
tijdens het praktijkgericht onderzoek en de productontwikkeling.

Een stage op jouw maat
Je gaat 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. Graag
intercontinentaal? Dat kan voor je 2de stage als je het zelf écht wil. Om de hoek of
ver weg, jij bepaalt zelf hoe je stages eruit zien.

Een coachende aanpak
De eerstejaars leggen intaketesten Frans en Engels af. Voor deze opleidingsonderdelen kom je terecht in een groep op jouw niveau. Via deze aanpak op maat
kan je sneller vooruitgang boeken en zullen je slaagkansen verhogen. Daarnaast kan
je deelnemen aan intensieve coachingsessies. Op die manier bouw je de grondige
taalvaardigheid op die je nodig hebt om van je studies een succes te maken. Daarnaast
zorgen we voor studie- en trajectbegeleiding zodat je de juiste studiemethode en
examenstrategie onder de knie krijgt. Want wat voor ons écht telt, is dat jij je als student
goed voelt.

Een jaar op Erasmus
Je kan dankzij het Erasmusprogramma een deel van je studietraject aﬂeggen
aan een hogeschool of universiteit in Europa. Voor wie droomt van een
internationale carrière is dat een buitenkans. Een ideale manier om een
vreemde taal te oefenen of je interculturele skills in de praktijk om te zetten.

Wil je een extra diploma in toerisme?

“

Heb je al een bachelordiploma, maar wil je je ook verdiepen in de toeristischrecreatieve sector? Misschien is ons verkort traject dan iets voor jou. Je kan een
bijkomend diploma behalen in 1,5 à 2 jaar, afhankelijk van je vooropleiding. De focus
ligt op het toeristisch-recreatieve werkveld. Dankzij onze aanpak kan je een deel van de
vakken in zelfstudie afwerken. Meer info nodig? Mail naar chris.de.smedt@ehb.
be of bekijk het programma op onze website.

Focus op toerisme en recreatie
in eigen land

Focus op eigentijds toerisme
in SP*

5
4
5

1
1
2

Touroperating			

5

2

4

2

3
4
3

1

Sem.*

Talen
LS Frans				

4

LS Engels			

1

Toerisme in België			
Recreatiemanagement		
Kunst & Architectuur		

5
5
5

2
1+2

Destination Management		
Meetings Industry			

3
3

1

Creatieve productontwikkeling

1+2

4

1+2

Engels				

3

1+2

Duits + Spaans			

Duits 				
4
Spaans				4

1+2

Duits				
Spaans				

3
3

1+2

1+2

1

1+2
1
2

3
4
5

1
1

1

4

1

Professionele Communicatie 3
Bedrijfsmanagement 3		

3
5

1

24

2

1

1

Stage

Stage
Totaal			

4

Management

Professionele Communicatie 2
Bedrijfsmanagement 2		
Tourism Research			

(Inter)nationale stage 1

(Fr+Eng)

1+2

Management

Management

*studiepunten en semesters

10

1

2

3

60

1

2

1+2

Totaal			

5
5

Bachelorproef

Case Recreatie & Leisure
Case Cultureel Erfgoed 		

Talen
Internationale vakliteratuur

4
4
4

Sem.*

1

Talen
Frans				

Professionele Communicatie 1
Bedrijfsmanagement 1		
IT tools				

in SP*

Sector

Projecten

Projecten

- Paulien Poncelet, studente Toerisme- & Recreatiemanagement

Focus op destinations en meetings

Sector

Toerisme gisteren, vandaag en morgen

Inleidende Case Brussel		
Case Reisbemiddeling		
Tourism Lab			

in SP*

Sem.*

Sector
Reisbemiddeling			
Natuur & Landschap 		
Luchtvaart			

Je derde jaar

Je tweede jaar

Je eerste jaar

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.”

(8 weken)

12
60

2

(Inter)nationale stage 2

(16 weken)

Totaal				60

TRM in cijfers
100 %

%

van de studenten heeft een internationale ervaring tijdens de studies.

70 %

van de studenten heeft een open blik op
de wereld gekregen dankzij de opleiding.

89 %

van de studenten beveelt de
opleiding in Brussel aan.

