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 Mechelen

Heb je het altijd al voelen kriebelen voor de 
wereld van vrije tijd, reizen en recreatie? 

Je hebt al een diploma behaald waardoor je je mannetje staat 
in management, marketing en talen. Maar de wereld is groter 
en je hebt nieuwe perspectieven nodig. 

Verruim je horizon en creëer jobkansen in de booming 
business van toerisme en recreatie. In één jaar stomen wij je 
klaar. Ons diploma op zak? Job verzekerd!

Droom jij van een internationale carrière?  
Heb jij al lang begrepen dat Engels daarin dé 
voertaal is? Ontdek onze volledig Engelstalige 
opleiding International Tourism & Leisure op 
www.thomasmore.be/eba-itl.

Voor studenten die al een bachelordiploma  
behaalden in management of communicatie is  
er ook een verkort traject International Tourism  
& Leisure. Informeer naar de voorwaarden via  
thomasmore.be of bij de opleidingsmanager.

SEMESTER 1 2
VERPLICHT
Receptief toerisme en recreatie 5
Recreatiemanagement 3
Travel Technology 3
Tourism Destinations 1 5
Tourism Destinations 3 4
Culture & Art 2 3
Aviation 3
Toeristisch-recreatieve wetgeving 3

Trends en innovatie in toerisme 3

Toerisme 5

Tourism Destinations 2 4

Culture & Art 1 4
PRACTICUMKEUZE
Travel Management 2: Leisure & Tour operating / Hospitality 
Management 2 / Cultuur- en  vrijetijdsmanagement 2 /
Toerisme en ondernemen 2

8

Toerisme en ondernemen / Travel Management / Hospitality 
Management / Cultuur- en  vrijetijdsmanagement

5

STAGEKEUZE
Toeristisch-recreatieve stage* 13
Vrije studieruimte 6

*  Stage kan indien gewenst ook uitgesteld worden naar het eerste semester van het 
volgende academiejaar.

DOELGROEP

Bachelors Bedrijfsmanagement (Marketing, Internatio-
naal Ondernemen, Logi s  tiek ...), Communicatiemanage-
ment, Office Management, Hotel Management ...

UURROOSTER

24 lesweken verspreid over 1 academiejaar.

PROFESSIONELE BONUS

Met dit diploma kun je meteen aan de slag in de 
 toeristisch-recreatieve sector. Wie nog een bijkomende 
master ambieert kan via een schakelprogramma 
doorstromen naar de Master in het Toerisme.

@WORK

Keuzemogelijkheid: 8 weken stage in juli en augustus 
(diploma afgerond na één academiejaar) of tijdens 
aansluitend semester (diploma afgerond na 1,5 
academie jaar). Stages in binnen- en buitenland vind je in 
onze databank.
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