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Nieuwe cursus: IATA GDS Fares en ticketing 

Als hogeschool zijn wij trots dat wij het enige erkende IATA trainingcentrum zijn in Vlaanderen. Heel 

wat studenten, oud-studenten, maar ook professionelen vinden de weg naar Lessius Mechelen om 

één van onze IATA cursussen te volgen. Deze cursus is internationaal erkend en een échte 

meerwaarde in de toeristische sector. 

 

Vorig jaar, begin december is een groepje van 10 personen gestart met de IATA Foundation cursus en 

na heel wat oefenen en studeren hebben zij in maart deelgenomen aan het examen. De resultaten 

waren schitterend, twee oud-studenten behaalden zelfs onderscheiding, namelijk Gertjan Vos en 

Filip Van den Steen en deze laatste persoon behaalde zelfs het beste resultaat van alle Belgische 

deelnemers. Nogmaals proficiat aan alle personen die de cursus volgden, want het blijft steeds een 

uitdaging om een cursus te volgen op avonden en tijdens het weekend én dit te combineren met een 

dagdagelijkse job. 

 

We zijn eind juni opnieuw gestart met de IATA lessen en ik ben er zeker van dat deze nieuwe 

studenten opnieuw een goed resultaat zullen behalen in september. Ik zie ze heel gemotiveerd 

werken, ze zijn enorm geïnteresseerd en ze willen deze cursus zeker kunnen toevoegen op hun CV, 

wat hun werkkansen natuurlijk vergroot. 

 

In het najaar start Lessius Mechelen met een nieuwe cursus, IATA GDS Fares en Ticketing. Voor deze 
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cursus moet je wel reeds kennis hebben van de verschillende producten in de reisindustrie en kan je 

eveneens een basisreservatie maken in een Global Distribution System (GDS), maar je zoekt en wil 

méér! 

 

Met deze fares en ticketing cursus word jij dé ticketing specialist. Elk type tarief met zijn bijhorende 

condities en checks zullen grondig worden geanalyseerd: van een simpele one way reis tot een 

complexe Round-the-World. Alle tarificatie-oefeningen zullen gemaakt worden in een zelfgekozen 

GDS (Amadeus, Galileo of Sabre) via een e-learningprogramma. 

 

Voor meer informatie, zoals data en prijzen kan je surfen naar onze website: 

 www.lessius.eu/iatatrainings   of mailen naar  griet.troukens@lessius.eu  

 

Klein weetje, wij aanvaarden ook opleidingscheques.  

 

Hopelijk mag ik jullie weldra verwelkomen op één van onze cursussen!! 

Prettige vakantie. 

Griet Troukens  

Official IATA Instructor: Foundation   / GDS fares &ticketing 

 

Alumni-avond ‘SMART Art Cities’ van 24 april ‘12 

Onze laatste alumni-avond van dit academiejaar ging door op 24 april l.l. met als thema ‘SMART Art 

Cities. Kunststeden: van smart tot SMART’. Een niet evident onderwerp dat aangereikt werd door de 

ACEEPT projectweek die bij ons in Mechelen zal doorgaan in november (meer info hierover in onze 

volgende Colotoer in het najaar). ACEEPT is het levend netwerk tussen (ondertussen) 8 scholen in 

Europa. Telkens per land kan er maar één instituut met een toeristische opleiding lid zijn. Elk jaar 

wordt er gewerkt met een ander specifiek thema en gaat deze projectweek ook door in een ander 

gastland. In november zijn wij weer aan de beurt om de studenten (zo’n 70-tal) van deze andere 

scholen te mogen ontvangen en werd er gekozen voor het thema ‘SMART Art Cities’. Het idee kwam 

dan ook om deze projectweek al voor te bereiden met een eerste alumni-avond en zal in het voorjaar 

van volgend jaar afgerond worden met een congres. 

 

Meer en meer wordt dit thema in de kijker geplaatst. Getuige hiervan is de nog maar net verschenen 

bijlage van ‘De Standaard’ over dit onderwerp (op dinsdag 26 juni l.l.). Maar toch even opletten: het 

gaat hier meestal om ‘smart’ cities, daar waar ons thema verder gaat dan dat. We verduidelijken dit 

even. Het woord ‘smart’ is een ‘hot’ item dat meer en meer zijn toepassingen vindt. Denken we maar 

even aan de smartphone, een smartspot, een smartbox, ...  In al deze toepassingen verwijst smart 

eerder naar het ‘intelligente’ karakter. Er kunnen dan ook termen aan gekoppeld worden als 

creative, innovative, branding (zowel domestic als international), benchmarking, carrying capacity en 

(sustainable) cultural tourism. We gebruiken hier telkens de Engelse termen omdat een ‘smart city’ 

volgens de encyclopedie als een heel koele stad overkomt, Brits en electronisch geleid. 

http://www.lessius.eu/iatatrainings
mailto:griet.troukens@lessius.eu


 

Met deze omschrijvingen kunnen we echter maar deels akkoord gaan. Tegenwoordig is het juist de 

uitdaging om via ‘smart’-toepassingen (digitale toegang tot de stad bijvoorbeeld via ‘apps’, sociale 

media, QR en CityTags) een stad net warm en leefbaar te maken met aandacht voor een goed 

mobiliteitsplan, duurzaamheid, aangename sfeer, e.d. Op zich dus al een hele uitdaging! Dat men er 

dan smart ‘art’ cities van maakt is dan een duidelijke extra vermelding. Dat wij echter een stap verder 

zetten, van smart naar SMART, is echter nog een sterkere uitdaging. Er wordt hierbij dan ook 

aandacht geschonken aan het ‘business plan’ van de stad. Het woordje ‘smart’ wordt daarbij dan ook 

meer een afkorting ‘SMART’ waarbij de letters staan voor Specific, Measurable, Achievable, Realistic 

en Timed. We willen zelfs overgaan naar ‘SMARTER’ met de aanvullingen Experienced en Resourceful 

om te komen tot de ‘SMARTEST’ city waarbij de laatste letters dan staan voor Exclusive, Sustainable 

en Themed. 

 

Bezieler van het ACEEPT netwerk en bedenker van dit thema Cecilia Gielen opende de 

gespreksavond met deze uiteenzetting. Het wordt dus in de komende maanden een zoektocht naar 

de criteria om een ‘smart’ city te zijn/worden. Bedoeling is dat het gehele project komt tot deze 

criteria die dan toegepast kunnen worden op steden wereldwijd en waarbij de stap van ‘smart’ over 

‘smarter’ tot ‘smartest’ niet geschuwd wordt. Het proces en resultaat staat onder het 

beschermheerschap van Toerisme Vlaanderen en loopt in samenwerking met de vzw Kunststeden 

Vlaanderen. 

 

De eerste gastspreker, Elke Van Soom, onderzoeker verbonden aan het expertisebureau Memori 

(expertisebureau van onze hogeschool), lichtte het framework toe zoals dit door Memori in 

samenwerking met Europese partners over ‘Smart cities’ werd ontwikkeld. Zij situeerde als eerste 

het begrip ‘smart city’ en schetste het proces hierin totnogtoe, direct aangevuld door de tweede 

gastspreker van de avond: Lisbeth Stalpaert. Zij is het aanspreekpunt voor het impulsprogramma 

Kunststeden-Brussel en was dan ook snel bereid om over dit impulsprogramma meer uitleg te geven 

aan de hand van concrete voorbeelden. 

 

Nadien werd het een panelgesprek met als deelnemers 

de vertegenwoordigers van de kunststeden Leuven (Lucie 

Vangerven: coördinator marketing Toerisme Leuven), 

Antwerpen (Miek De Roeck: marketing & 

communications manager Antwerp Tourism & 

Convention), Gent (Nathalie Dumon: coördinator 

marketing & communications Tourism Ghent), Brugge 

(Francis Gevaert: internet & eventmarketing Toerisme 

Brugge) en Mechelen (Tina Vanhoye: afdelingshoofd Toerisme en UIT in Mechelen). Het geheel zou 

geleid worden door dhr. Robrecht Willaert, hoofdredacteur van Travel Magazine, maar wegens 

ziekte werd deze op het laatste moment, maar op professionele wijze vervangen door mevr. Gielen. 

 



Eerste vraag werd direct in de richting van de social media geduwd. Hoe ver staat het met de 

toepassingen op Facebook en Twitter? Antwerpen en Gent gebruiken beide netwerken, Brugge en 

Leuven zijn hier net mee gestart en Mechelen nog niet. Het is wel duidelijk dat er eerst aandacht gaat 

naar een goede website en dan pas naar de rest. Dit vraagt immers ook opvolging en personeel. Vaak 

is trouwens de invalshoek van deze digitale kanalen afhankelijk van de start van deze elementen en 

niet altijd ‘vatbaar’. Het is ook niet altijd zo logisch om vlot met digitale elementen te werken. Zo 

erkent men het probleem dat bij ‘user generated content’ er maar weinig echte ‘schrijvers’ zijn, maar 

veel meer ‘lezers’ of ‘gebruikers’. 

 

Zal er dan in de toekomst gekozen moeten worden voor een gids of voor een ‘app’? Ontstaat er 

spanning en concurrentie op dit vlak? In realiteit niet, zo blijkt. Een gids zal eerder groepen 

begeleiden, waar een applicatie eerder door individuelen wordt gebruikt. Het komt er dus op aan om 

beide aan te bieden! 

 

Worden de gegevens van ‘users’ opgevraagd voor digitale verwerking of voor marketingdoeleinden? 

Er worden gegevens opgevraagd of bijgehouden, maar men kan hier niet zomaar vrij mee 

omspringen omwille van de ‘privacy’-wetgeving. De gegevens zijn echter handig voor aanpassing en 

verfijning van het  programma. 

 

Is ‘smart’ werken niet duur? Het vraagt zeker nieuwe of extra investeringen, maar hier kan men zelf 

nog bepalen hoe ver men gaat en wat men wil. Het is zeker en vast sneller. En tenslotte: papier 

betaal je ook, dus als je hier kosten kan verminderen? Duurzamer werken blijkt trouwens voor de 

jeugd wel belangrijk te zijn. Ook zijn er al digitale projecten opgezet voor een ‘wijk’- of ‘buurt’-

beleving. En er wordt voortdurend gezocht naar vermindering van papiergebruik. Het is echter aan 

de toerist om ook hiervoor te kiezen. Het is duidelijk dat een stad zeker moet mee gaan in dit proces, 

maar elke stad op zich zal moeten zoeken naar welke vorm zij voor welke doelgroep opzetten. 

 

Het was alvast een leerrijke avond met inzicht in dit toch nog nieuwe onderwerp. Meer informatie 

over het thema en over ACEEPT kan verkregen worden via mail bij cecilia.gielen@lessius.eu of op de 

website http://aceept.jimdo.com 

(I. Siebens) 

 

Nieuwe vorm buitenlandse excursie met het 2e jaar 

Als je je nog iets herinnert van je opleiding ooit, dan zal het toch wel die buitenlandse excursie zijn uit 

het 2e jaar! Malta, Oostenrijk, Zuid-Frankrijk, Andalusië, Tunesië, Schotland, Bretagne en Normandië, 

Turkije, Marokko, ...  en nog zovele andere bestemmingen op al die jaren. Iedereen zal hier wel ‘zijn’ 

ervaringen en grote verhalen over hebben. Het moet ook gezegd: stuk voor stuk waren het 

onvergetelijke belevenissen! 

 

Maar de vorm was met de jaren toch wel veranderd. Waar we ooit als vaste waarde het ‘gidswerk’ 
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hadden door de studenten is dit gaandeweg vervangen geworden door andere opdrachten. 

Nochtans was dit gidswerk wel knap: de route voor een dag uitwerken, de chauffeur leiden en de 

volledige dag begeleiden en gidsen ter plaatse. Het was een serieuze opgave. Maar naargelang ook 

excursies met het vliegtuig hun ingang deden, kon dit niet blijven duren. Niet omwille van de geringe 

informatie maar vooral omdat in de zuiderse landen (zeker ten zuiden van de Middellandse Zee) niet 

gegidst mag worden door onze studenten. Het was trouwens ook een zware opgave met de nodige 

zenuwen op de dag zelf en tegelijk het nodige ‘verloren rijden’. Maar ja: uit fouten leert men het 

meest, niet? 

 

Door de jaren heen was dan ook het ‘zware’ gidswerk vervangen door opdrachten over de 

bestemming. Opdrachten die vooraf aan de excursie moesten worden uitgewerkt en vaak nog 

‘geleerd’ worden vooraleer te vertrekken. De routing werd al vooraf door de docenten bepaald en 

vastgelegd met de touroperator en de reis zelf werd meer en meer een ‘slaafs’ meelopen achter de 

officiële gids ter plaatse. Moeilijk om niet als een ‘toerist’ rond te lopen in een mooie zonnige 

toeristische omgeving! En dan die aanlokkelijke terrasjes voor je ogen ...  “Tijd voor verandering dus” 

vonden de docenten vorig jaar tijdens de excursie in Malta. Gedaan met het makke gedoe en tijd 

voor meer actieve deelname door de studenten. En zo gezegd, zo gedaan. 

 

Een totaal nieuw concept werd bedacht en nog ter plaatse bevraagd aan de incoming agent en de 

gidsen. Ook zij zagen dit wel zitten op de bestemming en dus was er een nieuw idee ‘geboren’. De 

studenten zouden vanaf dit academiejaar aan productontwikkeling doen. En na de nodige aanvragen 

van offertes kwam opnieuw Malta aan de beurt, maar dus nu wel op een geheel andere manier. 

 

De studenten hadden in het begin van het 2e semester eerst de taak een originele doelgroep te 

kiezen waarvoor zij een reis van een week naar Malta gingen uitwerken. Geen gemakkelijke opgave! 

Sommigen waren direct vertrokken en zagen het zitten bij filmliefhebbers, mountainbikers of een 

kunstacademie. Anderen zoals ‘incentives’ of ‘de actieve funreiziger’ waren nog vaag en kregen ter 

plaatse uiteindelijk een beter kader. Nadien moesten zij, voorafgaand aan de reis, een ‘theoretisch’ 

reisprogramma voor hun doelgroep ontwikkelen. Accommodaties en activiteiten evenals plaatselijk 

vervoer werden opgezocht en in een ‘provisoir’ schema geplaatst. 

 

Beladen met alle nodige contactadressen vertrokken we 

dan naar Malta. Na de eerste twee dagen nog de 

hoogtepunten bezocht te hebben met plaatselijke gidsen 

kregen de studenten drie dagen vrij om hun ‘reisproduct’ 

te scouten. Alle vooropgestelde accommodaties werden 

bezocht, kritisch gekeurd en over prijzen onderhandeld. 

Activiteiten werden uitgeprobeerd. Zo zien we op 

bijgaande foto de groep met de ‘mountainbikers’ 

uitgerust en klaar om zelf een dagtocht uit te proberen.  

 



De docenten toerden rond als ‘vliegende brigade’ in een huurwagen om hen te controleren, maar het 

was al snel duidelijk dat de studenten hun opdracht au serieux namen. Controle werd eerder een 

vriendelijke ‘toevallige’ ontmoeting op Malta. Op het einde van de dag kwamen de studenten met 

foto’s af om te bewijzen wat ze die dag hadden gedaan en natuurlijk hoorden daar de nodige 

verhalen en belevenissen bij! ’s Avonds was er dan weer tijd om de gidsen te raadplegen en de 

scouting voor de volgende dag met de docenten te overlopen. Na drie volle dagen scouting werd er 

de laatste dag van de excursie nog een jeepsafari-zoektocht met de gehele groep georganiseerd 

zodat alles nog ontspannen werd afgesloten. 

 

Daarmee was natuurlijk het product nog niet klaar. Eens thuisgekomen moest nog alles mooi in 

elkaar worden gegoten met de nodige correcte prijsberekening er bovenop. En dit mondde uit in een 

verkoopspresentatie en een brochure voor de (docenten als) doelgroep. 

 

Zoals je merkt is dit dus wel een heel andere aanpak dan wat we ooit hebben gedaan! De docenten 

kwamen, bewaakten het proces en zagen dat het goed was. En de studenten?  Enthousiast! Ze 

konden hun eigen accent leggen op de bestemming en konden in vrijheid het eiland verkennen. 

Weliswaar voor hun opdracht, maar toch. Op deze manier leerden de studenten veel meer over de 

bestemming dan we ooit tot hiertoe hebben gerealiseerd op een excursie. Dus ... zeker een formule 

om volgend jaar opnieuw te herhalen en raad eens ...  na bestudering van de offertes wordt het voor 

de derde keer Malta! 

(I. Siebens) 

 

Tweede finale voor nieuwe vorm van afstudeerproject 

Einde juni ... einde van een academiejaar ... begin van de zomervakantie voor de studenten. Maar 

voor sommigen is het veel meer dan dat. Voor de laatstejaars is het ook een eindpunt van een 

studieperiode en een begin van een nieuwe en langdurige periode van werken, zelfstandig worden, 

mogelijk samenwonen of trouwen, e.d. Een volgende grote stap in hun leven! Maar voor het zover 

komt, moet er eerst nog een laatste grote proef afgelegd worden: het eindwerk of, zoals het nu 

wordt aangeduid, het afstudeerproject ‘Toerisme en ondernemen’.    

 

Vorig jaar zijn we gestart met een nieuwe kijk op het ‘eindwerk’ door dit volledig te vernieuwen naar 

een projectvorm. De student moet namelijk in groep een (fictief) toeristisch bedrijf opstarten met 

een eigen keuze van type bedrijf. Velen kozen dit jaar voor de toch wel meer gestructureerde en 

duidelijker afgebakende logiesvormen van een hotel of een bed&breakfast. In totaal waren er 75 

studenten die voor dit laatste opleidingsonderdeel (= het vroegere ‘vak) intekenden en daardoor op 

de rand van de ‘grote overstap’ stonden.  Omdat de juryleden van vorig jaar enthousiast waren over 

deze nieuwe aanpak, gingen we dit jaar dezelfde weg verder. 

 

Zoals vorig jaar werkten ze in groepjes van zo’n drie studenten hard om alle nodige elementen van 

hun bedrijf bij elkaar te brengen en te verdedigen. In het eerste semester werd een dynamisch 



ondernemingsplan uitgewerkt met een omgevingsanalyse, een marketingplan en een 

organisatieplan.  Dit werd afgesloten met een eerste, zij het interne, jury van twee docenten die 

hierover reeds een eerste evaluatie hielden wat dan komt onder het opleidingsonderdeel ‘Toerisme 

en marketing’. Bij de aanvang van het tweede semester werd hier onmiddellijk, met de nodige 

feedback, aan verder gewerkt en kwam er het financieel plan bij voor hun bedrijf met een 

beginbalans, een kosten-baten analyse, een break-even analyse en een cash flow analyse. Dit komt 

dan bij het opleidingsonderdeel ‘Toerisme en ondernemen’. Alles moest klaar zijn en binnengeleverd 

voor de stage begon begin maart! Dus tijd te kort en stress te veel! Toch lukte het weer elk groepje 

om hun planning rond te krijgen en op tijd alles in te dienen. Klaar voor de stage en alles dus te laten 

rusten. 

 

Het lijkt dan misschien vreemd dat we dan wachten tot eind juni alvorens over dit volledige 

groepswerk (zowel het ondernemingsplan als financieel plan) een verdediging te maken tegenover 

een ‘grote’ jury. Maar juist de feiten dat men dit hele projectwerk voor meer dan drie maanden heeft 

laten liggen en men met totaal nieuwe inzichten vanuit de stage terugkeert, zorgt ervoor dat men 

zijn eigen project met ‘vreemde’ ogen bekijkt, van op afstand als het ware. Men is kritisch geworden 

en ziet zelf al waar er nog fouten of hiaten zijn en kan deze opzoeken en rechtzetten voor de jury 

begint. Het lijkt moeilijk, maar elke student geeft ons eind juni hierin gelijk. 

  

De jury bestond weer uit vier personen: één persoon uit de toeristische deelsector waar het nieuwe 

‘project’bedrijf zich in bevindt, één persoon uit de financiële sector, één docent uit het vakgebied 

toerisme en een voorzitter. Een uur lang werden de studenten op de rooster gelegd. Maar, net zoals 

vorig jaar, merkt men achteraf voldoening en lachende gezichten. Dit in tegenstelling met de ‘oude’ 

vorm van eindwerken waar studenten duidelijk vaak met een slecht gevoelen buiten kwamen. Men 

merkt dat studenten niet enkel blij zijn dat het ‘gedaan’ is, maar ook voelen dat het goed gegaan is. 

Dat men de materie beheerst en duidelijk een stap vooruit heeft gezet in een toch wel moeilijke 

inhoud. 

     

Juryleden van dienst dit jaar waren volgende 

personen. Uit de toeristische sector: Liesbeth 

Baggerman (Toerisme Vlaanderen), Jos 

Vercruysse (Toerisme Vlaanderen), Thomas 

Berteloot (Martin’s Patershof),  Luc 

Callewaert (Joker), Kathy De Bruyne (PREM 

Group), Bert Knuts (Event Masters), An 

Lambrechts (Seauton International 

Congresses & Incentives), Kris Van der Donck 

(Zuid-Afrika Reiscenter) en Helga Van 

Itterbeeck (Novotel Mechelen). Uit de financiële sector waren er: Dirk Aernout, Didier Biesemans, 

Walter Buelens, Simon Claeskens, Marc De Geyter, Frank Dietens, Marc Van den Plas en Jan 

Cammaer. Als ‘specialisten’ uit onze eigen opleiding traden op (tijdens het project of bij de jury): 

Martine Addiers, Karin Bernaerts, Guy Bogaerts, Marleen Cooremans, Helga De Wit, Veerle Denaux, 



Alexander Dupont, Ann Foubert, Karel Ooms, Marc Rubben, Mon Schepers, Wouter Thielemans, 

Cathy Vanfleteren, Curt Van de Poel, Rob van Leeuwen en Dominique Verbeeck. En als coördinator 

van alle afstudeerprojecten ben ik blij dat dit weer allemaal goed is verlopen en mag ik iedereen van 

harte bedanken voor hun bereidwillige en belangeloze inzet! 

 

En natuurlijk mogen we ook de studenten niet vergeten! Een ‘dikke’ proficiat voor deze laatste 

prestatie. Ze mag er zijn! En we wensen jullie van harte een deugddoende vakantie en een lange en 

toffe carrière in toerisme toe! Dit vanwege het volledige docententeam. 

(I. Siebens) 

 

 


