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Opleiding wordt aangeboden aan de volgende instellingen:
- Katholieke Universiteit Leuven (coördinerende instelling)
- Vrije Universiteit Brussel
- Universiteit Gent
- Erasmushogeschool Brussel
- Katholieke Hogeschool Vives
- PXL Hogeschool
- Universiteit Hasselt
- Hogeschool West-Vlaanderen
- Hogeschool Antwerpen
Domeinspecifieke leerresultaten van de opleiding:

1. Een grondige kennis van en inzicht in bezitten in de complexiteit van toerisme als een
geïntegreerd en globaal systeem van bestemmingen, verplaatsingen, motieven en impact,
gekenmerkt door een verwevenheid van actoren, instellingen, ondernemingen.
2. Het domein van het toerisme benaderen vanuit milieukundige, sociografische/maatschapelijke en management/bedrijfsmatige invalshoeken en situeren in
relatie tot economisch gerelateerde studies en ontwikkelingen binnen een internationale
context.
3. Gevorderde vaardigheden bezitten in het analyseren van maatschappelijke
ontwikkelingen, trends en oorzaken en gevolgen van recente ontwikkelingen,
sturingsinstrumenten en strategieën binnen het domein van het toerisme.

Parkstraat 28 | 2514 JK | Postbus 85498 | 2508 CD Den Haag
P.O. Box 85498 | 2508 CD The Hague | The Netherlands
T +31 (0)70 312 2300 | F +31 (0)70 312 2301
info@nvao.net | www.nvao.net

Pagina 2 van 2 4.

Effectief meewerken aan het uitwerken van een beleid op niveau van een toeristische
organisatie of bedrijf of van een aan toerisme gerelateerde organisatie en bedrijf, rekening
houdend met bedrijfskundige, technologische en juridische aspecten.
5. Marketing en marktonderzoek in het domein van het toerisme opzetten. In
samenwerking met een (multidisciplinair) team een strategisch plan in de toeristische
sector concipiëren en uitvoeren, rekening houdend met aspecten van management,
competitiviteit en duurzaamheid.
6. Een verantwoordelijke rol kunnen opnemen in een internationale, interculturele en/of
multidisciplinaire beroepsomgeving (onder andere de bedrijfswereld, sectororganisaties of
overheidsorganisaties).
7. Een onderzoeksvraag formuleren en uitvoeren conform de gangbare
wetenschappelijke methodes binnen het domein van het toerisme, conclusies formuleren
en communiceren aan vakgenoten en niet-vakgenoten.
8. Kritisch reflecteren over het eigen professioneel handelen in relatie tot ethische en
maatschappelijke vragen en duurzaamheidsaspecten.
9. Een kritische visie ontwikkelen over het studiedomein als een geïntegreerd geheel van
maatschappij, omgevings-, beleids- en economisch gerelateerde aspecten.
10. Op basis van de verworven kennis, vaardigheden en attitudes de uitdagingen van het
toerisme van de toekomst vatten en doelgerichte en innovatieve vormen van aanpak
voorstellen.
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