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Een nieuwe wind door onze opleiding en hogeschool?  

Het jaar 2012 mag gerust geboekt staan als een mijlpaal in onze steeds evoluerende opleiding en 

hogeschool. Op vele vlakken is er vernieuwing: zowel inhoudelijk als structureel als materieel. 

 

In onze opleiding zijn we dit academiejaar 2012-2013 immers gestart met nieuwe keuzerichtingen. 

Vanaf dit jaar hebben de studenten keuze uit drie richtingen in het 2e jaar (vorig jaar maar twee) die 

leiden tot uiteindelijk zelfs 8 richtingen in het 3e jaar. We zorgen ervoor dat de basiscompetenties 

reeds in het 1e en 2e jaar aan bod komen zodat het diploma voor elke student gelijk blijft, maar 

organiseren voor meer sectorgebonden inhouden onze keuzerichtingen. Dit laat ons toe om hierin 

gespecialiseerd te werken en voor de student heeft dit het voordeel dat hij/zij zich meer kan 

verdiepen in die materie die hen het meest aanspreekt. Waar we tot vorig jaar spraken over 

Outgoing Tourism en Receptief toerisme als keuzerichtingen in het 2e jaar worden dit nu Travel 

Management, Cultuur- en vrijetijdsmanagement en als 3e richting: Hospitality Management. In het 

3e jaar moet de student dan kiezen tussen Leisure travel consultancy, Touroperating, Transport of 

Business travel voor diegenen binnen Travel Management; tussen Musea en culturele centra of 

Sport, wellness en animatie voor diegenen binnen Cultuur- en vrijetijdsmanagement; tussen 

Hospitality, logies, gids en reisleiding of MICE voor diegenen binnen Hospitality Management. Niet 

alleen dus verschuivingen van inhoud, maar ook nieuwe inhouden en nieuwe richtingen die 

aangeboord worden om afgestudeerden in het werkveld te zetten. 
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Structureel verandert er ook veel dit academiejaar omdat officieel de Katholieke Hogeschool Kempen 

bijgevoegd werd bij de Lessius hogeschool (Mechelen en Antwerpen). Vanaf nu gaan we dan ook 

door het leven met een nieuwe naam voor onze hogeschool: Thomas More! Een samensmelting 

met ook de nodige herstructurering: een nieuwe algemene directeur (Mevr. Machteld Verbruggen) 

en nieuwe studiegroepen. Daarbij valt Toerisme- en Recreatiemanagement onder de groep Mens en 

Maatschappij (tot vorig jaar was dit Bedrijf en Communicatie) en zal geleid worden door 

groepsvoorzitter mevr. Annemie Gommers. Jawel: de ons bekende docente ‘recht’ en 

‘reisverzekeringen’ uit onze opleiding! Een nieuwe naam betekent ook tegelijk een nieuw logo dat je 

reeds bovenaan deze nieuwsbrief kon zien en nieuwe templates, e.d. Door deze samensmelting 

binnen de provincie Antwerpen wordt de eerste hogeschoolkern van de associatie met de Katholieke 

Universiteit Leuven een feit. Hierdoor werd er ook een totaal nieuw computersysteem in gebruik 

genomen met alle kinderziektes van doen natuurlijk. 

 

En ook materieel zijn er dingen vernieuwd in onze campus! Zo is er een gloednieuw auditorium voor 

zo’n 150 personen gemaakt in ons eigen Toerismehuis, uitgerust met alle nodige moderne comfort 

voor het lesgeven van vandaag en morgen (zoals bijvoorbeeld een vaste camera voor afstandslessen 

of opnames). En nadat eerst de klas- en studentenlokalen en gangen onder handen waren genomen, 

kregen nu ook het docentenlokaal en secretariaten een nieuw likje verf zodat ook de werkomgeving 

voor het personeel aangenamer werd. Alles ziet er weer tiptop uit om elke dag blijgezind van start te 

gaan. Geloof je het niet? Kom dan zelf eens kijken. De koffie staat klaar! 

(I. Siebens) 

 



Nieuwe proclamatie: weer 79 afgestudeerden klaar voor 

de arbeidsmarkt  

Een start van een nieuw academiejaar? Dan ook een afzwaai van een nieuwe lichting 

afgestudeerden! En dit jaar kregen op maandag 22 oktober 2012 niet minder dan 79 studenten hun 

diploma van Bachelor in Toerisme- en Recreatiemanagement. Een jarenlange studie werd weer 

succesvol afgerond voor deze gelukkigen en het weerzien na enkele maanden werd een leuke en 

gezellige avond! Een overvol auditorium was snel gevuld want natuurlijk brengen ze allemaal hun 

ouders, lief en broer of zus mee om dit heuglijke feit te vieren en hun diploma officieel in ontvangst 

te nemen. 

 

Na toespraken door mevr. Annemie Gommers 

(groepsvoorzitter Mens en Maatschappij) en dhr. 

Johan Cloet (algemeen directeur Lessius Mechelen) 

werden ook dit jaar behalve de diploma’s ook weer 

enkele prijzen uitgereikt. Voor het beste 

afstudeerproject (groepswerk) was Thomas Cook 

Airlines bereid tot het leveren van per student twee 

tickets. Kurt Abeloos (Head of Inflight Commercial 

Services bij Thomas Cook Airlines) mocht de 

gelukkige en verraste studenten de tickets overhandigen (zie foto). Nadien kwamen de Vobatoer-

studenten aan de beurt. Dit zijn studenten die reeds een bachelor-diploma op zak hebben en in één 

jaar nog een bijkomend diploma Toerisme- en Recreatiemanagement kunnen behalen. Hun eindwerk 

is een opdracht tot het creëren van een innovatief product. Voor het beste product was door Thomas 

Cook een prijs voorzien. Koen Van den Bosch (Manager Specialist Division bij Thomas Cook) mocht de 

winnende studenten een reisvoucher overhandigen. 

 

En nog was het niet gedaan met de proclamatie want ook de IATA-cursus kent zijn ‘geslaagde’ 

studenten. In totaal 18 studenten hebben dit jaar deelgenomen aan deze cursus en ze zijn ook alle 18 

geslaagd! Een teken dat onze IATA-opleiding een zeer degelijke voorbereiding voor dit internationale 

examen betekent. Een ‘dikke’ proficiat is hier dus zeker op zijn plaats. Bovendien behaalde Filip Van 

Den Steen zelfs het beste resultaat van België. Een afzonderlijke vermelding waard! 

 

Met een gezellige babbel op de receptie achteraf werd alles gemoedelijk nog eens bovengehaald: de 

studie, de stage, ...  Vanaf nu behoren ze allemaal tot de alumni van onze opleiding. We wensen hen 

alle succes toe in hun carrière in toerisme!  

 

Op de hoogte blijven van activiteiten of werkaanbiedingen kan steeds via onze website, mail of via de 

alumni-groepen op Facebook (‘Toerisme Lessius Mechelen’) en Linked-In (‘Toerisme Lessius 

Mechelen’). 

(I. Siebens) 



 

Docenten op studiedag in Limburg 

‘Levenslang leren’ is het motto tegenwoordig en behalve academische studiedagen en 

sectorgebonden congressen gaat er niets boven een ervaring op het terrein. In die optiek trokken de 

docenten van onze opleiding ‘Toerisme- en Recreatiemanagement’ op 18 september l.l. naar het 

‘verre’ Limburg waar zowel natuur als culturele elementen bij elkaar werden gesprokkeld tot een 

mooi programma. 

 

Eerste punt op de agenda was reeds een vergadering in de autocar! Een daguitstap met docenten is 

net zoals een ‘oude’ excursievorm: uitleg van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds. Maar wel origineel qua 

uitwerking want in een autocar hadden we tot hiertoe nog nooit vergaderd.  

 

Aangekomen in Limburg was onze eerste bezoekpunt het ‘Nationaal Park Hoge Kempen’. Dit is een 

vrij recente aaneensluiting van verschillende natuurgebieden waardoor er een zeer grote en unieke 

oppervlakte voor fauna, flora en recreatie ontstaat. Het gebied is zo groot dat recreatie rustig in de 

rand kan gebeuren en de kern van het nationaal park vrij blijft en onbetreden. Via 5 ‘poorten’ is de 

toegang tot het gebied verzekerd. Wij namen de poort ‘Mechelse Heide’ waar we eerst nog door Ine 

Van der Stock (de persoon die de contacten legt en onderhoudt met de toeristische stakeholders in 

de regio) uitleg over het park en de werking en marketing ervan verkregen. Wandelaars, fietsers en 

ruiters hebben er elk hun eigen trajecten en in totaal staan er 46 natuurgidsen (plaatselijk ‘rangers’ 

genaamd) ter beschikking voor georganiseerde wandelingen. Alles bij elkaar goed voor zo’n 775 000 

bezoekers in 2012 en een stijging van 34% op 6 jaar in het aantal verblijfstoeristen.  

 

Na de uitleg wandelden we met ranger Jan Maes 

door het park en volgden een combinatie van de 

‘smakenwandeling’ en ‘bezemwandeling’. 

Natuurweetjes afgewisseld met de nodige hapjes 

en een drankje (hoe kan het ook anders met 

docenten toerisme?) zorgden ervoor dat de 

voormiddag voorbij was voor we het beseften. De 

wandeling is een aanrader van formaat met 

prachtige vergezichten tot ver over de Maasvallei. 

 

Na een stevige maaltijd werd de tocht per autocar verdergezet richting Genk om het rijke industriële 

verleden van de steenkoolmijn van Winterslag te bezoeken. Bij C-mine kregen we de keuze tussen 

een bovengronds begeleid bezoek aan de mijngebouwen met hun huidige invulling of een 

ondergrondse expeditie. Dit laatste is nieuw in het aanbod en gebeurt niet in de mijngangen zelf 

(deze zijn definitief afgesloten en kunnen dus niet meer bezocht worden), maar wel in een 

luchtschacht van de steenkoolmijn waar het industriële verleden op een moderne en alternatieve 

wijze wordt aangebracht. Ook weer een unieke ervaring die eindigt met een beklimming (voor wie 



wil) van de hoogste mijnlift met een prachtig panorama. 

 

Om de dag af te sluiten werd er geprofiteerd van het feit dat ‘Manifesta 9’, de Europese Biënnale 

voor Hedendaagse Kunst, dit jaar georganiseerd werd in en rond het voormalige mijncomplex van 

Waterschei. Dit kon dus onmogelijk ontbreken in ons programma! Omwille van het onderbrengen 

van deze kunstmanifestatie in een oud mijngebouw moesten ook alle tentoongestelde werken iets 

met het mijnwezen te maken hebben. Gelukkig waren er gidsen voorzien die ons de nodige uitleg 

gaven over de kunstwerken want regelmatig was het ver zoeken naar de zin of betekenis of 

achtergrond van het werk. Lag dit aan het kunstwerk zelf of aan het feit dat we misschien al moe 

waren van deze dag? We zullen het nooit weten, maar iedereen was wel blij terug huiswaarts te 

keren na een lange, vermoeiende, maar zeer leerzame daguitstap. 

 

Wie meer informatie over deze bezienswaardigheden wil, kan terecht op de websites 

www.rlkm.be/nl/hoge-kempen en www.c-mine.be of meer specifiek www.c-mine-expeditie.be 

(I. Siebens) 

 

ACTE Rome – 14 tot 16 oktober 2012 

Sien Garre en Stéphanie Spillier, twee studenten die het voorbereidingsprogramma Master in het 

Toerisme volgen in Mechelen, hebben het “Global Education Conference” gevolgd in Rome, samen 

met hun docente Griet Troukens. Deze educatieve conferentie was georganiseerd door ACTE, 

Association of Corporate Travel Executives. Aangezien de zakenreissector wordt geconfronteerd met 

een snel veranderende economische, politieke en technologische landschap was deze conferentie de 

“place to be” om heel wat interessante workshops te volgen en te luisteren naar de echte 

internationale experts. 

 

Het thema van de conferentie was “Away with words” of weg met woorden. Hiermee bedoelden ze 

dat we minder moeten praten, maar meer actie door middel van actief deelnemen aan workshops. 

Uiteraard was er nog de mogelijkheid om doelgerichte gesprekken te houden met Travel Managers, 

Suppliers, … uit heel de wereld om te luisteren hoe zij omgaan met deze veranderingen in de sector. 

 

Een greep uit de educatieve sessies:  

- Defining the Travel Management Programme of the Future, waar alle nieuwe technologieën 

aan bod zullen komen en dit samen met sociale media. 

- “How & where to find Talent”, deze workshop was georganiseerd door CreateTalent, een 

platform waar studenten een mentor uit de sector krijgen toegewezen en samen een 

onderwerp kunnen uitdiepen. Er zijn 4 universiteiten in Europa geselecteerd door 

CreateTalent, waaronder onze Thomas More hogeschool (vroegere Lessius Mechelen).  

- Finding the balance between visible and virtual travel. 

- Are you incorporating Travelers’ needs? 
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- … 

De conferentie ging door in het “Rome Cavalieri, Waldorf 

Astoria hotel” in Rome en was een echte opportuniteit voor 

de studenten om hun eerste stappen te wagen in deze 

boeiende toeristische sector en te starten met hun netwerk, 

zeker aan het uiterst voordelige tarief dat zij hadden 

gekregen voor dit driedaags congres. Ziehier enkele 

bevindingen van de studenten zelf: 

 

Deze Acte-conferentie in Rome was volgens mij een unieke en zeer leerrijke ervaring. Onze opleiding 

Toerisme is nog maar net gestart en daarom was dit een zeer goede kennismaking met de business 

travel-sector. De aanwezigen waren bovendien zeer sympathiek en stonden altijd klaar om onze 

nieuwsgierige vragen te beantwoorden. Ik hoop dat ik dergelijke kansen nog krijg, want een 

conferentie is dé manier bij uitstek om nieuwe mensen te leren kennen, de laatste nieuwtjes binnen 

de toeristische sector te vernemen en bij te leren. Voor de conferentie had ik geen idee hoeveel jobs in 

deze branche te vinden zijn en ik was dan ook verbaasd te zien dat werkelijk elk bedrijf wel iets te 

maken heeft met reizen. Ik kijk uit naar een volgende kans om meer te weten te komen over deze 

fascinerende tak van de bedrijfswereld. (Stéphanie Spillier – 22oct2012) 

     

Het was voor ons een belangrijke eerste stap in de wereld van de Business Travel Industry, waarbij we 

heel wat interessante contacten legden. Ik heb persoonlijk heel wat bijgeleerd over hoe de sector 

exact in elkaar steekt. Hoewel het congres openstond voor studenten, zoals wij, liepen er immers veel 

grote namen rond – zowel afkomstig uit de suppliers als de buyers-kant: Travel Managers van grote 

bedrijven uit heel Europa (en daarbuiten) zoals Microsoft, IKEA, Consultants, enzovoort. Velen waren 

meer dan bereid om ons wat bij te leren over de sector of wat hun job concreet inhoudt, zich zelf hun 

eerste congres herinnerend … . De belangrijkste conclusie na 4 dagen Rome was voor mij echter dat 

wij ook nog veel te leren hebben – zowel wat concrete content als vaardigheden en expertise betreft. 

Ik ben er echter van overtuigd dat daar binnen anderhalf jaar al grotendeels verandering in zal 

gekomen zijn - en in afwachting keerden we terug naar België met een valies vol business cards en 

waardevolle contacten. (Sien Garré – 22oct2012) 

 

Dus voor herhaling vatbaar!! 

(G. Troukens) 

 


