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Wat is het verschil tussen het vak Toerisme en het seminarie Toerisme?

In het seminarie wordt er via actuele thema’s en projecten ingespeeld op de geziene leerstof in het vak
Toerisme. Beide vakken worden zeer (inter)actief opgevat, want in beide vakken wordt er al doende geleerd. Je zou kunnen zeggen dat het vak Toerisme de basis is en het seminarie de verdieping/uitbreiding.
Kan er na de richting moderne talen evengoed verder toerisme gestudeerd worden?
Zowel in de 3de graad als na het secundair kan je vanuit een richting moderne talen ook doorstromen
naar de professionele bachelor “Toerisme”. Het spreekt voor zich dat iemand die in het secundair 4 jaren
Toerisme gevolgd heeft in een vervolgopleiding van professionele bachelor in bv. Toerisme en recreatiemanagement een voorsprong heeft op leerlingen uit andere richtingen. Toch is dit perfect mogelijk omdat elke richting bij de basis start, weliswaar aan een hoger tempo dan in het secundair onderwijs.
In welk jaar beginnen de leerlingen met stages?

In het huidige leerplan is er in het 6de jaar een blokstage van 3 weken voorzien. Hoe dit in het nieuwe
leerplan vorm zal krijgen is nog niet bekend. In de tweede graad zijn er alleszins geen stages voorzien. De
derde graad wordt momenteel nog veder uitgewerkt.
Tot wanneer hebben de leerlingen ten laatste de tijd om hun keuze vast te leggen voor volgend
schooljaar?

In het meest ideale scenario maak je best je keuze bij het ontvangen van je rapport. Hierop zal je een
door de klassenraad uitgesproken advies kunnen terugvinden voor een bepaalde finaliteit. Het voordeel
van snel kiezen is dat ook je boeken meteen besteld kunnen worden en dat je op 1 september het
schooljaar ook meteen goed kan starten. In theorie kan je echter ook op 31 augustus pas inschrijven.

