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De dagen zijn kort en donker, dus binnen zitten en tijd over om iets te lezen? Dan zorgen wij voor de 

lectuur met  deze nieuwsbrief. Voor iedereen prettige feestdagen en een nieuw jaar 2013 waarin al 

je dromen mogen uitkomen! 

 

COLOTOER 34 
Toerisme- en Recreatiemanagement  

Verantw. uitgever: Marc Declercq 

Marc.declercq@lessius.eu 

Eindredacteur: Ivo Siebens 

Ivo.siebens@lessius.eu  

 

In dit nummer: 

THOMAS MORE FEATURING ISALT 

STUDENTEN SCOREN OPNIEUW OP BATM-FORUM 

INDRUKKEN VAN DE ACEEPT-WEEK OVER ‘SMART ART CITIES’ (1) 

ACEEPT-ervaring als deelnemer (1) 

ACEEPT-ervaring als deelnemer (2) 

ACEEPT-ervaring als host (1) 

ACEEPT-ervaring als host (2) 

 

mailto:Marc.declercq@lessius.eu
mailto:Ivo.siebens@lessius.eu


Thomas More featuring ISALT  

Halverwege oktober kregen wij, de studenten van Thomas More Mechelen, te horen dat er een 

uitwisseling gepland was met de studenten van ISALT Brussel. Donderdag 8 en vrijdag 9 november 

was het eindelijk zo ver, en hoewel de meesten onder ons hier een beetje tegenop zagen, werden 

onze verwachtingen toch overtroffen. 

 

Donderdag gingen wij naar Brussel waar we 

onthaald werden bij ISALT met broodjes en 

drankjes. Daar hebben we de stad verkend 

aan de hand van enkele opdrachtjes, 

waardoor we elkaar en de stad beter leerden 

kennen. Vrijdag kwamen de ISALT-studenten 

naar Mechelen voor een stadsspel met 

allerlei vragen die zij moesten oplossen door 

de Mechelaars aan te spreken. Hierdoor 

leerden niet enkel zij, maar ook wij, 

Mechelen beter kennen. Door alle vragen 

correct in te vullen konden ze een prijs winnen die aangeboden werd door Thomas More Mechelen. 

’s Middags waren er natuurlijk ook broodjes en drankjes ter beschikking. 

Na de prijsuitreiking zijn we nog even samen gaan zitten in groep om de opdracht van onze flyer te 

bespreken. Ja hoor, de uitwisseling tussen de Mechelse en Brusselse studenten zit er nog lang niet 

op! Dat we een hele dag Frans moesten spreken en zij Nederlands is toch enorm leerrijk gebleken. 

Maar dat was niet het enige voordeel dat we hieruit konden halen. We hebben ook nieuwe mensen 

leren kennen, sommigen hebben zelfs nieuwe vriendschappen gesloten. 

 

Achteraf bekeken kunnen we stellen dat het toch een onvergetelijke ervaring was en zeker voor 

herhaling vatbaar! 

 (S. Dewelde) 

 



Studenten scoren opnieuw op BATM-forum 

De BATM (Belgian Association of Travel Management) hield recent haar vierde forum in het Holiday 

Inn Brussels Airport hotel. BATM is een non-profit organisatie, die tien jaar bestaat en die de 

belangen vertegenwoordigt van de professionele zakenreiziger binnen de Belgische reisindustrie.  

 

Tijdens dit forum maakten onze studenten 

Business Travel (zie foto) de resultaten bekend 

van hun enquête.  In het begin van het 

academiejaar kregen ze de opdracht om een 

enquête op te stellen om na te gaan wat de 

meerwaarde was van de zakenreiskantoren en 

Travel Management Companies (TMC) voor een 

zakenreiziger. Na een paar algemene vragen 

stelden ze heel specifieke vragen op omtrent de 

diensten, opgesplitst in pre-, on en post trip, die al dan niet aangeboden worden door een 

zakenreiskantoor. De online enquête werd doorgestuurd naar de zakenreizigers via BTO en BATM en 

werd mondeling afgenomen op verschillende momenten op de luchthaven. In totaal hebben 109 

zakenreizigers de enquête ingevuld en de studenten konden starten met de verwerking ervan.  

 

De belangrijkste resultaten en trends die voortvloeien uit hun enquête zijn: 

- 75% van de zakenreizigers boekt via een zakenreiskantoor/TMC; 

- behouden van de Travel Policy en een goede opvolging werkt kostenbesparend; 

- de zakenreiziger erkent de service die wordt aangeboden door de TMC, maar soms is er de 

perceptie dat ze niet steeds het goedkoopste ticket hebben gekocht via hun TMC; 

- bedrijven met een reisbudget van meer dan 1 miljoen hebben meer behoefte aan een 

applicatie voor hun smartphone: one-stop shop app; 

- risk analyse van de bestemming is een belangrijke dienst die wordt aangeboden door de 

meest TMC’s en wordt als een echte meerwaarde gezien; 

- rapportage is een echte meerwaarde. 

 

Bovenstaande resultaten hebben ze heel professioneel gebracht en tijdens de pauze werden de 

eerste contacten voor hun toekomstplannen gelegd.  Ze kregen heel veel lovende commentaar voor 

hun waardevol onderzoek en presentatie. Uiteraard was ik, Griet Troukens  als docente heel trots op 

de studenten, want dit onderzoek was slechts een onderdeel van hun traject, maar hun inzet en 

motivatie was héél groot.  

(G. Troukens) 

 



Indrukken van de ACEEPT-week over ‘SMART Art Cities’ 

(1) 

Laaiend enthousiast zijn studenten vanuit 7 Europese landen overgekomen naar onze hogeschool om 

samen met een team van onze studenten een week te werken aan het thema ‘SMART Art Cities’. 

Internationaal was hier het grote woord want de studenten kwamen wel uit 7 Europese hogescholen 

maar vertegenwoordigden uiteindelijk zeer vele verschillende nationaliteiten. In vorige Colotoers 

hebben we al bericht gegeven over dit event dat doorging van 18 tot 24 november. ‘Intensief maar 

zeer waardevol op vele vlakken’ zouden we als conclusie kunnen stellen en dit dankzij een 

vakkundige leiding van onze docenten C. Gielen, D. Verbeeck en M. Addiers, geholpen door nog vele 

andere docenten. Lezingen, presentaties, werksessies, uitstappen en ontspannende 

groepsactiviteiten wisselden elkaar af in een snel tempo. Een zeer gevuld programma liet niet veel 

vrije tijd over voor zelfexploratie, maar ondanks een drukke agenda overdag werden hiervoor dan de 

nachtelijke uren gebruikt. Stad op stelten is overdreven, maar misschien toch wel: jeugdherberg op 

stelten? Facebook-relaties werden hechte vriendschappen. Een verslag van zo’n week is moeilijk, 

bijna ondoenbaar, maar we willen jullie vooral de indrukken van deze week meegeven. In deze en 

volgende Colotoer nemen we dan ook enkele impressies op van de studenten zelf die meegewerkt 

hebben, zij het als echte ‘congres’-deelnemer, zij het als hoststudent. 

(I. Siebens) 

 

 

 

ACEEPT-ervaring als deelnemer (1) 

(n.v.d.r.: Jenna is een studente uit Finland die bij ons in de hogeschool het internationaal programma 

Toerisme volgt dit jaar. Zij was dus deel van ons schoolteam en kon daardoor haar eigen school uit 

Pietarsaari (Jakobstad) als gast ontvangen. Een bijzondere ervaring.) 

 

I participated this year to an ACEEPT project week that was held in Mechelen, Belgium. I was part of 

the host country’s team, but not a host. I am originally Finnish but I am doing my Erasmus exchange 



here in Mechelen so I was representing Belgium.  

 

 

The whole week was great! I got to know so many nice people from all over the world and with few 

of them I still keep in touch, especially with some of the Belgian hosts. One of the Spanish girls gave 

me a ‘good luck’ bracelet and I am wearing it all the time. The first part of the week was a bit over 

scheduled and we didn’t have that much time, and the pre-tasks were a bit frustrating on my 

opinion but at the end of the week I was happy to be part of this. 

 

I have participated two times in a similar kind of project week; the first was in Lesvos, Greece with a 

Comenius project when I was in Highschool and the second one was last spring in Berlin, Germany 

with ITB project. So I have some experience with project weeks abroad. This week in Mechelen was 

a special one because I was part of the host country and so knew more about the places we visited 

and ways of doing things. I liked the trips we did with our group, especially the climbing to the St. 

Rumbold's cathedral and the ice skating in Antwerpen. 

 

All in all the week was well organized and apart from the tiredness that the first part of the week 

brought I enjoyed the week very much! 

(J. Lapiolahti) 

 

ACEEPT-ervaring als deelnemer (2) 

Wat begon als een klein project werd een unieke en onvergetelijke ervaring: ACEEPT 2012. 

 

Met z’n vieren kozen wij voor het vak ACEEPT, ‘ een internationaal project met een unieke ervaring’ 

omdat het ons wel leuk leek. Nieuwe ervaringen met internationale studenten. Dit kon niet 

tegenvallen. Alhoewel. De eerste weken van deze lessen kwam er toch wel vrij veel werk bij kijken. 

Allemaal presentaties maken en vergelijken, daaruit weer nieuwe presentaties maken. En we waren 

nu ook met meer ( Aceept +het vak ‘frans en engels extra’). Dus meer meningen om te delen en meer 

personen om mee overeen te komen. Maar het verliep wel vrij vlot om onze ‘final’ presentatie in 

elkaar te boksen. En we moeten eerlijk toegeven, we waren bij een van de betere landen!  En trots dat 

we waren! 

 

Tijdens de ACEEPT-week zelf vergaten we al onze zorgen van tijdens de lessen en was het gewoon 

puur genieten. Je hoorde mevrouw Gielen steeds opnieuw zeggen ‘ it’s a unique experience’. Wel ze 

had gelijk. Het ACEEPT-gevoel valt niet uit te leggen. Tijdens de tweede avond was er een 

international fair. En zoals echte trotse Belgen kwamen we aandraven met vele soorten Belgische 

bieren (met dank aan meneer Siebens). Dat we daarmee een groot succes boekten, moeten we 

allicht niet meer vertellen. We hebben daar als gastland echt punten gescoord. Tijdens deze avond 

werden vele nieuwe vriendschappen gesloten en de eerste danspasjes werden gezet. Deze 

vriendschappen en danspasjes zijn eigenlijk de leidraad doorheen deze week geweest. Er waren heel 



veel serieuze momenten waar iedereen zijn best deed om uit te blinken, waar vele professionele 

sprekers uit de toeristische sector ons met plezier kwamen inlichten en momenten waar we zelf ook 

moesten presenteren. Maar die kunnen niet op tegen de super ervaring, het vele plezier en de fijne 

herinneringen die we samen hebben meegemaakt. Al dansend en zingend ging de hele groep door 

de week heen. Van in Gent-stad tot in de trein, overal hebben we plezier gemaakt. Dit was ACEEPT 

2012: met veel plezier en op internationale wijze een stad smarter maken. 

 

Maar we mogen natuurlijk de hospitality-studenten en alle docenten niet vergeten. Zij hebben voor 

deze onvergetelijke week gezorgd. Zij hebben gezorgd voor die geweldige herinneringen die we nu 

nog steeds koesteren. Bedankt aan iedereen! 

(S. Van den Eynde) 

 

ACEEPT-ervaring als host (1) 

Voor de Hospitality studenten van Thomas More Mechelen is de week van 18 tot 24 november 2012 

een week geworden om nooit meer te vergeten. 

 

Al van april waren wij druk in de weer om een onvergetelijke week in elkaar te steken voor de 

internationale studenten, die uit 7 verschillende landen naar België afzakten. Ze kwamen hier om 

samen iets bij te leren over het reispatroon van de actieve genieter, de doelgroep van Mechelen, waar 

zij hun uitvalsbasis hadden. Maar werken aan een toeristisch product was niet het enige wat deze 

week gedaan werd. Naast een teambuilding in Mechelen werden er ook enkele uitstapjes gedaan 

naar andere kunststeden.  Zo hebben ze ook kunnen kennismaken met Antwerpen en Gent, twee 

andere parels die België rijk is. Als ik enkele studenten vroeg naar hun ervaringen en bevindingen over 

onze kunststeden waren zij alleen maar positief. Meer nog, ze waren zo onder de indruk dat ze zeiden 

zeker nog eens te zullen terugkeren. Zo hebben de studenten niet alleen hun kennis verrijkt, maar ook 

met ons kleine België toch iets meer van de wereld gezien. 

 

Maar voor mij, en ik geloof ook nog voor vele anderen, was het hoogtepunt van deze week de nieuwe 

contacten die we hier konden leggen. Het is zeer interessant te horen hoe een cultuur die zo dichtbij is 

zoals bv. de Nederlandse, toch volledig anders kan zijn op bepaalde vlakken. Zo was voor mij één van 

de geweldigste ervaringen  van deze week het zien van een Nepalese student uit de school van 

Finland die voor de eerste keer in zijn leven op schaatsen stond en dit zo leuk vond dat hij maar bleef 

glimlachen van plezier, ondanks de vele valpartijen.  Ook kreeg ik te zien hoe een Russische studente 

tijdens de Fashion Hunt in Antwerpen een hele sjaal in elkaar haakte. Ze kon dit omdat zij in Rusland 

nog steeds huishoudles krijgen, iets wat bij ons al jaren geleden werd afgeschaft. Zoveel verschillen 

die maken dat de ervaring zoveel groter wordt en de interesse in de personen des te sterker. 

Interculturaliteit is tegenwoordig dan ook zeer belangrijk geworden door de globalisatie. 

 

Als ik zag hoe al deze nationaliteiten met verschillende godsdiensten, talen, gewoonten, tradities, … 

harmonieus konden samenleven en –werken, wist ik dat het mogelijk was om van onze wereld een 



plaats te maken waar iedereen zich thuis kan voelen. En ik denk dat wij hier met de geweldige 

ACEEPT week zeker een stukje toe hebben bijgedragen. 

(L. Verrelst)  

 

ACEEPT-ervaring als host (2) 

Van 18 november tot 24 november vond in Mechelen de 14e editie van ACEEPT plaats. In deze week 

ontving Thomas More Mechelen zo’n 70-tal studenten toerisme uit Nederland, Frankrijk, Duitsland, 

Spanje, Finland en Zwitserland. ACEEPT is een Europees netwerk van hogescholen en universiteiten in 

Toerisme. De laatstejaarsstudenten van onze hogeschool in de richting toerisme –en 

recreatiemanagement, die het afstudeerproject “Hospitality” kozen hebben de ACEEPT-week tot in de 

puntjes verzorgd. Ik was één van deze 16 studenten en wil graag mijn ervaringen delen. 

 

Het begon reeds vorig schooljaar. We kregen te horen dat ACEEPT in ons land ging plaatsvinden, en 

beter nog in Mechelen, gehost door onze hogeschool. We kregen de opdracht om een ACEEPT-week 

in elkaar te steken die niemand ooit zal vergeten. Uit onze opdracht hebben de verantwoordelijke 

docenten van ACEEPT enkele ideetjes gehaald en gebruikt voor de echte ACEEPT-week. In het begin 

van dit schooljaar werd de week aan ons voorgesteld en waren we allemaal erg enthousiast en onder 

de indruk van het eindresultaat. Toen konden de voorbereidingen beginnen. 

  

In de week van 18 november tot 24 november was het uiteindelijk zover. We zijn geslaagd in onze 

missie: het was een onvergetelijke week zowel voor de deelnemers als voor de hosts. We deden een 

fietstocht en zoektocht doorheen Mechelen, een fashion Hunt in Antwerpen en hebben gedanst met 

paters en nonnen in Gent aan het Gravensteen. De grootste blikvanger tijdens deze week was ons 

bezoek aan de Sint Romboutstoren ’s avonds. We beklommen de toren en hadden een prachtig 

uitzicht over Mechelen. In een kamer van de Sint Romboutstoren stonden wij als hosts, verkleed als 

Margaretha van Oostenrijk en Keizer Karel en schonken we Maneblussers. 

 

De ACEEPT-week hosten was een geweldige ervaring. We hebben alles in real life kunnen meemaken 

voor en achter de schermen. Het was de meest leerrijke ervaring die ik ooit had. Ik heb vele 

vaardigheden opgedaan. 

(Y. Vanbilsen) 

 


