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1 Opleiding 

1.1 Relatie opleiding – referentiekader 

De opleiding Medewerker reisbureau/touroperator behoort tot het studiegebied TOERISME. 
 
De opleiding is afgeleid van de Competent-fiche G 130301 Verkoopsmedewerker toerismeproducten 
(SERV). Andere benamingen voor dit beroep zijn o.m. reisbureaumedewerker, reservatiemedewerker 
enz. Dit beroep wordt o.m. uitgeoefend in dienst van een reisagentschap of een touroperator. 
 
De verkoopsmedewerker toerismeproducten informeert en adviseert klanten over toeristische pro-
ducten (reizen, locaties, prestaties, ...). Hij/zij verkoopt deze volledig of gedeeltelijk (reservatie, uitgifte 
van vervoerbiljetten, administratieve opvolging, ...) en dit volgens de commerciële doelstelling van de 
dienst. Hij/zij kan ook zelf een toeristisch aanbod op vraag samenstellen.  
 
De opleiding Medewerker reisbureau/touroperator heeft als doel medewerkers voor reisbureaus en 
touroperators op te leiden die klanten kunnen informeren en adviseren over toeristische producten en 
deze producten kunnen verkopen. De opleiding richt zich op de beginnende beroepsbeoefenaar. Lei-
dinggevende taken (bijv. een team coördineren, …)  behoren tot de doorgroeimogelijkheden maar 
maken als dusdanig geen deel uit van dit opleidingsprofiel. 
 

1.2 Inhoud 

In de opleiding Medewerker reisbureau/touroperator leert de cursist: 
 

- klanten ontvangen en hen informeren en adviseren over toeristische producten; 
- toeristische producten verkopen; 
- reservaties en boekingen uitvoeren en administratief opvolgen; 
- problemen of geschillen afhandelen; 
- specifieke ICT-toepassingen voor de toeristische sector gebruiken; 
- de eigen deskundigheid ontwikkelen. 
 

De cursist leert op een klantgerichte manier vlot communiceren in het Nederlands en zich binnen de 
context van een reisbureau/touroperator op een elementaire manier in twee vreemde talen uitdrukken. 
Hij leert hierbij zowel klassieke als moderne communicatiemedia vlot gebruiken. 

1.3 Certificering 

Elke module wordt bekrachtigd met een deelcertificaat. 
 
De opleiding leidt tot het certificaat MEDEWERKER REISBUREAU/TOUROPERATOR. 
 
Het certificaat MEDEWERKER REISBUREAU/TOUROPERATOR leidt in combinatie met het certifi-
caat AANVULLENDE ALGEMENE VORMING tot het diploma secundair onderwijs. 
 

1.4 Niveau 

De opleiding situeert zich op het niveau secundair volwassenenonderwijs. 
 

1.5 Duur 

De opleiding Medewerker reisbureau/touroperator omvat in totaal 920 lestijden. 
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1.6 Plaats van de opleiding in het studiegebied 

Nr. Opleidingen Code Lestij-
den 

Referentiekader 

1 Host/hostess op een toeris-
tische bestemming 

BO TO 001 740 Lt Basiscompetenties gevalideerd 
door Toerisme Vlaanderen en 
ABTO  

2 Toeristisch receptionist BO TO 002 880 Lt Basiscompetenties gevalideerd 
door Toerisme Vlaanderen en 
ABTO  

3 Medewerker reisbureau/ 
touroperator 

BO TO 003 920 Lt Competent G130301 Verkoops-
medewerker toerismeproducten + 
valideringen ABTO, VVR, Toeris-
me Vlaanderen, Cevora 

 

1.7 Modules 

Naam Code Lestijden 

Zakelijk Nederlands 1 M HA C011 60 

Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 1 M HA C003 80 

Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 2 M HA C004 80 

Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal 1 M HA C006 80 

Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal 2 M HA C007 80 

Specifieke toeristische communicatie in een eerste vreemde taal M TO G001 60 

Specifieke toeristische communicatie in een tweede vreemde taal M TO G002 60 

Inleiding in de toeristische sector M TO G003 40 

Algemene omgangsvormen voor de toeristische sector M TO G010 40 

Verkoop van toeristische producten M TO 014 100 

ICT-toepassingen voor een medewerker reisbureau/touroperator M TO 015 40 

Sectorspecifieke informatie- en reserveringssystemen M TO 016 40 

Toeristische bestemmingen M TO 017 80 

Werkplekleren voor een medewerker reisbureau/touroperator M TO 018 80 
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1.8 Leertraject  

Zakelijk Nederlands 1

60

Inleiding in de 

toeristische sector

40
Algemene 

omgangsvormen voor 

de toeristische sector

40

ICT-

toepassingen

voor een medewerker 

reisbureau/

touroperator

40

Toeristische 

bestemmingen

80
Verkoop van 

toeristische 

producten

100 Werkplekleren 

voor een 

medewerker 

reisbureau/ 

touroperator

80

Zakelijke 

communicatie in 

een eerste vreemde 

taal 1

80

Zakelijke 

communicatie in 

een tweede vreemde 

taal 1

80

Zakelijke 

communicatie in 

een eerste vreemde 

taal 2

80

Zakelijke 

communicatie in 

een tweede vreemde 

taal 2

80

Specifieke 

toeristische 

communicatie in een 

eerste vreemde taal 

60

Specifieke 

toeristische 

communicatie in een 

tweede vreemde taal 

60

MEDEWERKER 

REISBUREAU/

TOUROPERATOR

920 LT

Sectorspecifieke 

informatie- en 

reserveringssystemen

40
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1.9 Sleutelvaardigheden 

 

Sleutelvaardigheid Specificatie Code 

Accuratesse Erop gericht zijn binnen de voorgeschreven tijd een 
taak nauwkeurig te voltooien. 

SV02 

Contactvaardigheid In staat zijn om contact te leggen en eventueel te on-
derhouden, ook in moeilijke situaties (onder meer met 
mensen met verschillende opvattingen en achtergrond). 

SV06 

Flexibiliteit In staat zijn om zich aan te passen aan wijzigende om-
standigheden, onder meer middelen, doelen, mensen 
en procedures. 

SV12 

Kwaliteitsbewustzijn In staat zijn om in te schatten aan welke vereisten een 
product of dienst moet voldoen en in staat zijn om aan 
die vereisten tegemoet te komen. 

SV17 

Leerbekwaamheid In staat zijn om, via geëigende leerprocessen, zijn 
competenties te verbreden en te verdiepen. 

SV18 

Loyauteit Blijk geven van sterkte betrokkenheid op de organisatie 
en de regels en afspraken die er gelden. 

SV20 

Omgaan met stress In staat zijn te leven met een aanvaardbare werkdruk, 
ook in moeilijke arbeidsomstandigheden (onder meer 
aard van het werk, de werkomgeving, tegenslagen en 
kritiek). 

SV21 

Veiligheids- en milieube-
wustzijn 

In staat zijn om actief en proactief in te staan voor de 
veiligheid en om situaties te voorkomen die mens en 
milieu kunnen schaden. 

SV30 

Zin voor samenwerking In staat zijn om gemeenschappelijk aan eenzelfde taak 
te werken. 

SV35 
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2 Basiscompetenties 

2.1 Communicatieve vaardigheden 

Code Basiscompetenties 

 De cursist kan 

TO 003 BC 001 een standaardcorrespondentie in het Nederlands verzorgen. 

TO 003 BC 002 in een eerstelijnsfunctie met een contactpersoon in het Nederlands telefonisch 
communiceren. 

TO 003 BC 003 face-to-face in het Nederlands communiceren. 

TO 003 BC 004 een standaardcorrespondentie in een eerste moderne vreemde taal verzorgen. 

TO 003 BC 005 in een eerstelijnsfunctie met een contactpersoon in een eerste moderne 
vreemde taal telefonisch communiceren. 

TO 003 BC 006 face-to-face in een eerste moderne vreemde taal communiceren. 

TO 003 BC 007 een standaardcorrespondentie in een tweede moderne vreemde taal verzor-
gen. 

TO 003 BC 008 in een eerstelijnsfunctie met een contactpersoon in een tweede moderne 
vreemde taal telefonisch communiceren. 

TO 003 BC 009 face-to-face in een tweede moderne vreemde taal communiceren. 

TO 003 BC 010 op een correcte wijze een telefoongesprek voeren. 

TO 003 BC 011 eenvoudige boodschappen afhandelen. 

TO 003 BC 012 gericht vragen stellen. 

TO 003 BC 013 in een gesprek feedbackregels gebruiken. 

TO 003 BC 014 met bijzondere aandacht voor de juiste toeristische terminologie de interne en 
externe communicatie voeren. 

TO 003 BC 015 toeristische informatie op een eenvoudige en duidelijke manier mondeling ver-
strekken aan klanten, leveranciers... 

TO 003 BC 016 toeristische informatie op een eenvoudige en duidelijke manier schriftelijk ver-
strekken aan klanten, leveranciers... 

TO 003 BC 017 de regels met betrekking tot de netetiquette toepassen. 

2.2 Omgaan met klanten 

Code Basiscompetenties 

 De cursist kan 

TO 003 BC 018 het belang van omgangsvormen aantonen. 

TO 003 BC 019 verschillende omgangsvormen met verschillende culturen in verband brengen. 

TO 003 BC 020 de verschillende omgangsvormen en relaties aan de hand van voorbeelden 
illustreren. 

TO 003 BC 021 de algemene regels van omgangsvormen en etiquette in het dagelijkse leven 
toepassen. 

TO 003 BC 022 de juiste beleefdheidsvormen hanteren. 

TO 003 BC 023 het belang van een goed voorkomen aantonen. 

TO 003 BC 024 het belang van een goede observatie praktisch aantonen. 

TO 003 BC 025 bezoekers op een correcte manier onthalen. 

TO 003 BC 026 klantgericht handelen. 

TO 003 BC 027 met wensen en specifieke behoeften van de klant rekening houden. 

TO 003 BC 028 onzekere klanten opvangen en geruststellen. 

TO 003 BC 029 met diverse doelgroepen m.b.t. toerisme omgaan. 

TO 003 BC 030 de algemene deontologische principes die gelden in de toeristische sector 
toepassen. 
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2.3 ICT gebruiken 

Code Basiscompetenties 

 De cursist kan 

TO 003 BC 031 in functie van de taken van een medewerker reisbureau/touroperator, courante 
kantoorsoftware gebruiken. 

TO 003 BC 032 in functie van de taken van een medewerker reisbureau/touroperator, informa-
tie- en communicatiemedia gebruiken. 

TO 003 BC 033 in functie van de taken van een medewerker reisbureau/touroperator, sociale 
media gebruiken. 

TO 003 BC 034 specifieke informatiesystemen voor de toeristische sector gebruiken. 

TO 003 BC 035 specifieke reserveringssystemen voor de toeristische sector gebruiken. 

2.4 Specifieke toeristische kennis 

Code Basiscompetenties 

 De cursist kan 

TO 003 BC 036 de structuur van de reisindustrie schetsen. 

TO 003 BC 037 het toeristisch aanbod van Vlaanderen geven. 

TO 003 BC 038 van de verschillende transportmiddelen basisinformatie geven. 

TO 003 BC 039 basisinformatie van de verschillende logiesmogelijkheden geven. 

TO 003 BC 040 de toeristische iconen van de toeristische bestemmingen geven. 

TO 003 BC 041 een technische fiche van een toeristische bestemming opmaken. 

TO 003 BC 042 kenmerken van toeristische bestemmingen beschrijven. 

TO 003 BC 043 risico’s van bepaalde bestemmingen inschatten. 

TO 003 BC 044 voorbeelden van duurzaam toerisme geven en bespreken. 

TO 003 BC 045 verschillende vormen van recreatie toelichten. 

TO 003 BC 046 milieu-, sociale en ethische aspecten van toerisme duiden. 

2.5 Toeristische producten verkopen 

Code Basiscompetenties 

 De cursist kan 

TO 003 BC 047 de verkoopruimte en etalage aantrekkelijk en efficiënt inrichten. 

TO 003 BC 048 klanten over toeristische producten en bestemmingen informeren. 

TO 003 BC 049 klanten over toeristische producten en bestemmingen adviseren. 

TO 003 BC 050 klanten over aanvullende toeristische producten informeren. 

TO 003 BC 051 klanten over aanvullende toeristische producten adviseren. 

TO 003 BC 052 de informatieplicht voor de medewerker reisbureau/touroperator nakomen. 

TO 003 BC 053 een prijsberekening maken. 

TO 003 BC 054 promotieacties klantgericht aanbieden.  

TO 003 BC 055 voor een individuele klant of een groep een aangepast reispakket samenstel-
len. 

TO 003 BC 056 voor een individuele klant of een groep met leveranciers van diensten onder-
handelen. 

TO 003 BC 057 toeristische producten reserveren. 

TO 003 BC 058 een verkoopgesprek correct afhandelen. 

TO 003 BC 059 een toeristisch dossier administratief en financieel afhandelen. 

TO 003 BC 060 reisdocumenten controleren en toelichten. 

TO 003 BC 061 relevante reiswetgeving toepassen. 
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2.6 Omgaan met klachten en problemen 

Code Basiscompetenties 

 De cursist kan 

TO 003 BC 062 de oorzaak van een probleem nagaan. 

TO 003 BC 063 problemen of klachten registreren. 

TO 003 BC 064 problemen of klachten volgens de voorgeschreven procedure behandelen. 

TO 003 BC 065 eigen gedrag in functie van klachten evalueren. 

TO 003 BC 066 gepast reageren op opmerkingen en klachten. 

TO 003 BC 067 gepast op emotionele en stresssituaties reageren. 

TO 003 BC 068 op een correcte manier in conflictsituaties handelen. 

2.7 Deskundigheid ontwikkelen 

Code Basiscompetenties 

 De cursist kan 

TO 003 BC 069 het eigen werk efficiënt organiseren. 

TO 003 BC 070 de actualiteit m.b.t. toerisme opvolgen. 

TO 003 BC 071 toeristische bronnen efficiënt raadplegen. 

TO 003 BC 072 ontwikkelingen in het vakgebied opvolgen. 

TO 003 BC 073 een professioneel netwerk van informatieve bronnen, diensten en instanties 
uitbouwen.  

 

2.8 Werkplekleren 

 
 

Code Basiscompetenties 

 De cursist kan 

TO 003 BC 074 binnen de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van een medewerker reis-
bureau/touroperator de dagelijkse routinetaken afhandelen. 

TO 003 BC 075 over de eigen werkzaamheden rapporteren. 
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3 Modules van de opleiding 

3.1 Module Zakelijk Nederlands 1 (M HA C011) 

3.1.1 Situering van de module in de opleiding 

Deze module omvat het gebruik van het Nederlands in een zakelijke context, zowel schriftelijk als 
mondeling. De module brengt vaardigheden aan die noodzakelijk zijn voor de dagelijkse commu-
nicatie in een secretariaatsomgeving. 
 
De door de SERV voorgeschreven competenties met betrekking tot communicatie, telefonie en ont-
haal worden bereikt in het Nederlands. Concreet betekent dit dat de cursist zich in de mondelinge en 
telefonische communicatie met klanten, bezoekers, collega’s… op een juiste manier kan uiten en vol-
gens de voorgeschreven procedures optreden, zich hierbij vlot bedienend van het Nederlands. 

3.1.2 Instapvereisten voor de module 

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.  

3.1.3 Studieduur 

60 Lt 

3.1.4 Basiscompetenties 

Module Zakelijk Nederlands 1 Code 

De cursist kan  

een standaardcorrespondentie in het Nederlands verzorgen. TO 003 BC 001 

in een eerstelijnsfunctie met een contactpersoon in het Nederlands telefonisch 
communiceren. 

TO 003 BC 002 

face-to-face in het Nederlands communiceren. TO 003 BC 003 

 

3.2 Module Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 1 (M HA C003) 

3.2.1 Situering van de module in de opleiding 

Door de module “Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 1” worden de door de SERV 
voorgeschreven competenties met betrekking tot communicatie, telefonie en onthaal bereikt in een 
eerste moderne vreemde taal op het niveau A2 van het ERK. 
 
Concreet betekent dit dat de cursist in de mondelinge en telefonische communicatie met klanten, be-
zoekers, collega’s… zich op een juiste manier kan uiten en volgens de voorgeschreven procedures 
optreden, zich hierbij vlot bedienend van een eerste moderne vreemde taal in een zakelijke context. 
Dit betekent niet dat het hele spectrum van het betreffende ERK-niveau bereikt wordt. 
 
Dit houdt in: 
 
Spreekvaardigheid 
De cursist kan deelnemen aan een eenvoudig gesprek, wanneer de gesprekspartner bereid is om 
zaken in een langzamer spreektempo te herhalen of opnieuw te formuleren en hem helpt bij het for-
muleren van wat hij probeert te zeggen. Hij kan eenvoudige vragen stellen en beantwoorden die een 
directe behoefte of zeer vertrouwde onderwerpen betreffen. 
 
Luistervaardigheid 
De cursist kan vertrouwde woorden en basiszinnen begrijpen die hemzelf, zijn familie en directe con-
crete omgeving betreffen, wanneer de mensen langzaam en duidelijk spreken. 
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Leesvaardigheid 
De cursist kan vertrouwde namen, woorden en zeer eenvoudige zinnen begrijpen, bijvoorbeeld in 
mededelingen, op posters en in catalogi. Hij kan zeer korte eenvoudige teksten lezen.  

 

Schrijfvaardigheid 

De cursist kan een kort, eenvoudig tekstje schrijven, bijvoorbeeld voor het doorgeven van een bepaal-
de boodschap. Hij kan op formulieren persoonlijke details invullen, bijvoorbeeld naam, nationaliteit en 
adres noteren op een inschrijvingsformulier. 

3.2.2 Instapvereisten voor de module 

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.  

3.2.3 Studieduur 

80 Lt  

3.2.4 Basiscompetenties  

Module Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 1 Code 

De cursist kan  

een standaardcorrespondentie in een eerste moderne vreemde taal verzorgen. TO 003 BC 004 

in een eerstelijnsfunctie met een contactpersoon in een eerste moderne vreemde 
taal telefonisch communiceren. 

TO 003 BC 005 

face-to-face in een eerste moderne vreemde taal communiceren. TO 003 BC 006 

 

3.3 Module Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 2 (M HA C004) 

3.3.1 Situering van de module in de opleiding 

Door de module “Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 2” worden de door de SERV 
voorgeschreven competenties met betrekking tot communicatie, telefonie en onthaal bereikt in een 
eerste moderne vreemde taal op het niveau A2 van het ERK. 
 
Concreet betekent dit dat de cursist in de mondelinge en telefonische communicatie met klanten, be-
zoekers, collega’s… zich op een juiste manier kan uiten en volgens de voorgeschreven procedures 
optreden, zich hierbij vlot bedienend van een eerste moderne vreemde taal in een zakelijke context. 
Dit betekent niet dat het hele spectrum van het betreffende ERK-niveau bereikt wordt. 
 
Dit houdt in: 
 

Spreekvaardigheid 

De cursist kan communiceren over eenvoudige en alledaagse taken die een eenvoudige en directe 
uitwisseling van informatie over vertrouwde onderwerpen en activiteiten betreffen. Hij kan zeer korte 
sociale gesprekken aan, hoewel hij gewoonlijk niet voldoende begrijpt om het gesprek zelfstandig 
gaande te houden. 
 
Luistervaardigheid 
De cursist kan zinnen en de meest frequente woorden begrijpen die betrekking hebben op gebieden 
die van direct persoonlijk belang zijn (bijvoorbeeld basisinformatie over zichzelf, het bedrijf, zijn func-
tie… plaatselijke omgeving, werk). Hij kan de belangrijkste punten in korte, duidelijke eenvoudige 
boodschappen en aankondigingen volgen. 
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Leesvaardigheid 

De cursist kan zeer korte eenvoudige teksten lezen. Hij kan specifieke voorspelbare informatie vinden 
in eenvoudige, alledaagse teksten zoals advertenties, folders, menu’s en dienstregelingen en hij kan 
korte, eenvoudige, persoonlijke brieven lezen. 

 

Schrijfvaardigheid 

De cursist kan korte, eenvoudige notities en boodschappen opschrijven. Hij kan een zeer eenvoudige 
persoonlijke brief schrijven, bijvoorbeeld om iemand voor iets te bedanken. 

3.3.2 Instapvereisten voor de module 

De cursist beschikt over het deelcertificaat van de module “Zakelijke communicatie in een eerste 
vreemde taal 1” of voldoet aan één van de overige toelatingsvoorwaarden voor sequentieel geordende 
modules van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.3.3 Studieduur 

80 Lt 

3.3.4 Basiscompetenties  

Module Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 2 Code 

De cursist kan  

een standaardcorrespondentie in een eerste moderne vreemde taal verzorgen. TO 003 BC 004 

in een eerstelijnsfunctie met een contactpersoon in een eerste moderne vreemde 
taal telefonisch communiceren. 

TO 003 BC 005 

face-to-face in een eerste moderne vreemde taal communiceren. TO 003 BC 006 

 

3.4 Module Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal 1 (M HA C006) 

3.4.1 Situering van de module in de opleiding 

Door de module “Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal 1” worden de door de SERV 
voorgeschreven competenties met betrekking tot communicatie, telefonie en onthaal bereikt in een 
tweede moderne vreemde taal op het niveau A2 van het ERK. 
 
Concreet betekent dit dat de cursist in de mondelinge en telefonische communicatie met klanten, be-
zoekers, collega’s… zich op een juiste manier kan uiten en volgens de voorgeschreven procedures 
optreden, zich hierbij vlot bedienend van een tweede moderne vreemde taal in een zakelijke context. 
Dit betekent niet dat het hele spectrum van het betreffende ERK-niveau bereikt wordt. 
 
Dit houdt in: 
 
Spreekvaardigheid 
De cursist kan deelnemen aan een eenvoudig gesprek, wanneer de gesprekspartner bereid is om 
zaken in een langzamer spreektempo te herhalen of opnieuw te formuleren en hem helpt bij het for-
muleren van wat hij probeert te zeggen. Hij kan eenvoudige vragen stellen en beantwoorden die een 
directe behoefte of zeer vertrouwde onderwerpen betreffen. 
 
Luistervaardigheid 
De cursist kan vertrouwde woorden en basiszinnen begrijpen die hemzelf, zijn familie en directe con-
crete omgeving betreffen, wanneer de mensen langzaam en duidelijk spreken. 
 
Leesvaardigheid 
De cursist kan vertrouwde namen, woorden en zeer eenvoudige zinnen begrijpen, bijvoorbeeld in 
mededelingen, op posters en in catalogi. Hij kan zeer korte eenvoudige teksten lezen.  
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Schrijfvaardigheid 

De cursist kan een kort, eenvoudig tekstje schrijven, bijvoorbeeld voor het doorgeven van een bepaal-
de boodschap. Hij kan op formulieren persoonlijke details invullen, bijvoorbeeld naam, nationaliteit en 
adres noteren op een inschrijvingsformulier. 

3.4.2 Instapvereisten voor de module 

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.  

3.4.3 Studieduur 

80 Lt 

3.4.4 Basiscompetenties  

Module Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal 1 Code 

De cursist kan  

in een eerstelijnsfunctie met een contactpersoon in een tweede moderne 
vreemde taal telefonisch communiceren. 

TO 003 BC 008 

face-to-face in een tweede moderne vreemde taal communiceren. TO 003 BC 009 

3.5 Module Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal 2 (M HA C007) 

3.5.1 Situering van de module in de opleiding 

Door de module “Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal 2” worden de door de SERV 
voorgeschreven competenties met betrekking tot communicatie, telefonie en onthaal bereikt in een 
tweede moderne vreemde taal op het niveau A2 van het ERK. 
 
Concreet betekent dit dat de cursist in de mondelinge en telefonische communicatie met klanten, be-
zoekers, collega’s… zich op een juiste manier kan uiten en volgens de voorgeschreven procedures 
optreden, zich hierbij vlot bedienend van een eerste moderne vreemde taal in een zakelijke context. 
Dit betekent niet dat het hele spectrum van het betreffende ERK-niveau bereikt wordt. 
 
Dit houdt in: 
 

Spreekvaardigheid 

De cursist kan communiceren over eenvoudige en alledaagse taken die een eenvoudige en directe 
uitwisseling van informatie over vertrouwde onderwerpen en activiteiten betreffen. Hij kan zeer korte 
sociale gesprekken aan, hoewel hij gewoonlijk niet voldoende begrijpt om het gesprek zelfstandig 
gaande te houden. 
 
Luistervaardigheid 
De cursist kan zinnen en de meest frequente woorden begrijpen die betrekking hebben op gebieden 
die van direct persoonlijk belang zijn (bijvoorbeeld basisinformatie over zichzelf, het bedrijf, zijn func-
tie… plaatselijke omgeving, werk). Hij kan de belangrijkste punten in korte, duidelijke eenvoudige 
boodschappen en aankondigingen volgen. 

 

Leesvaardigheid 

De cursist kan zeer korte eenvoudige teksten lezen. Hij kan specifieke voorspelbare informatie vinden 
in eenvoudige, alledaagse teksten zoals advertenties, folders, menu’s en dienstregelingen en hij kan 
korte, eenvoudige, persoonlijke brieven lezen. 

 

Schrijfvaardigheid 

De cursist kan korte, eenvoudige notities en boodschappen opschrijven. Hij kan een zeer eenvoudige 
persoonlijke brief schrijven, bijvoorbeeld om iemand voor iets te bedanken. 
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3.5.2 Instapvereisten voor de module 

De cursist beschikt over het deelcertificaat van de module “Zakelijke communicatie in een tweede 
vreemde taal 1” of voldoet aan één van de overige toelatingsvoorwaarden voor sequentieel geordende 
modules van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.5.3 Studieduur 

80 Lt 

3.5.4 Basiscompetenties  

Module Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal 2 Code 

De cursist kan  

een standaardcorrespondentie in een tweede moderne vreemde taal verzorgen. TO 003 BC 007 

in een eerstelijnsfunctie met een contactpersoon in een tweede moderne vreemde 
taal telefonisch communiceren. 

TO 003 BC 008 

face-to-face in een tweede moderne vreemde taal communiceren. TO 003 BC 009 

3.6 Module Specifieke toeristische communicatie in een eerste vreemde taal 
(M TO G001) 

3.6.1 Situering van de module in de opleiding 

In deze module maakt de cursist kennis met de specifieke taal van de toeristische wereld en dit in een 
eerste vreemde taal. Hij/zij verzorgt de communicatie o.a. met klanten, leveranciers... Hij/zij moet 
daarom beschikken over een behoorlijke kennis van de specifieke toeristische terminologie. 

3.6.2 Instapvereisten voor de module 

De cursist beschikt over het deelcertificaat van de module “Zakelijke communicatie in een eerste 
vreemde taal 2” of voldoet aan één van de overige toelatingsvoorwaarden voor sequentieel geordende 
modules van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.6.3 Studieduur 

60 Lt 

3.6.4 Basiscompetenties  

Module Specifieke toeristische communicatie in een eerste vreemde taal Code 

De cursist kan  

met bijzondere aandacht voor de juiste toeristische terminologie de interne en ex-
terne communicatie voeren. 

TO 003 BC 014 

toeristische informatie op een eenvoudige en duidelijke manier mondeling verstrek-
ken aan klanten, leveranciers... 

TO 003 BC 015 

toeristische informatie op een eenvoudige en duidelijke manier schriftelijk verstrek-
ken aan klanten, leveranciers... 

TO 003 BC 016 

toeristische bronnen efficiënt raadplegen. TO 003 BC 071 

op een correcte wijze een telefoongesprek voeren. TO 003 BC 010 

eenvoudige boodschappen afhandelen. TO 003 BC 011 

3.7 Module Specifieke toeristische communicatie in een tweede vreemde taal 
(M TO G002) 

3.7.1 Situering van de module in de opleiding 

In deze module maakt de cursist kennis met de specifieke taal van de toeristische wereld en dit in een 
tweede vreemde taal. Hij/zij verzorgt de communicatie o.a. met klanten, leveranciers... Hij/zij moet 
daarom beschikken over een behoorlijke kennis van de specifieke toeristische terminologie. 
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3.7.2 Instapvereisten voor de module 

De cursist beschikt over het deelcertificaat van de module “Zakelijke communicatie in een tweede 
vreemde taal 2” of voldoet aan één van de overige toelatingsvoorwaarden voor sequentieel geordende 
modules van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.7.3 Studieduur 

60 Lt 

3.7.4 Basiscompetenties  

Module Specifieke toeristische communicatie in een tweede vreemde taal Code 

De cursist kan  

met bijzondere aandacht voor de juiste toeristische terminologie de interne en 
externe communicatie voeren. 

TO 003 BC 014 

toeristische informatie op een eenvoudige en duidelijke manier mondeling ver-
strekken aan klanten, leveranciers... 

TO 003 BC 015 

toeristische informatie op een eenvoudige en duidelijke manier schriftelijk ver-
strekken aan klanten, leveranciers... 

TO 003 BC 016 

toeristische bronnen efficiënt raadplegen. TO 003 BC 071 

op een correcte wijze een telefoongesprek voeren. TO 003 BC 010 

eenvoudige boodschappen afhandelen. TO 003 BC 011 

3.8 Module Inleiding in de toeristische sector (M TO G003) 

3.8.1 Situering van de module in de opleiding 

In deze module maakt de cursist kennis met de brede toeristische sector. Dit behelst o.a. de structuur 
van de sector, enkele belangrijke bestemmingen en de daaraan gekoppelde vervoersmiddelen en 
logiesmogelijkheden. 

3.8.2 Instapvereisten voor de module 

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.  

3.8.3 Studieduur 

40 Lt 

3.8.4 Basiscompetenties  

Module Inleiding in de toeristische sector Code 

De cursist kan  

de actualiteit m.b.t. toerisme opvolgen. TO 003 BC 070 

de structuur van de reisindustrie schetsen. TO 003 BC 036 

het toeristisch aanbod van Vlaanderen geven. TO 003 BC 037 

van de verschillende transportmiddelen basisinformatie geven. TO 003 BC 038 

basisinformatie van de verschillende logiesmogelijkheden geven. TO 003 BC 039 

de toeristische iconen van de toeristische bestemmingen geven. TO 003 BC 040 

een technische fiche van een toeristische bestemming opmaken. TO 003 BC 041 

voorbeelden van duurzaam toerisme geven en bespreken. TO 003 BC 044 

verschillende vormen van recreatie toelichten. TO 003 BC 045 
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3.9 Module Algemene omgangsvormen voor de toeristische sector (M TO 
G010) 

3.9.1 Situering van de module in de opleiding 

In deze module leert de cursist een aantal omgangsvormen hanteren die specifiek zijn voor de toeris-
tische sector. 

3.9.2 Instapvereisten voor de module 

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.  

3.9.3 Studieduur 

40 Lt 

3.9.4 Basiscompetenties 

Module Algemene omgangsvormen voor de toeristische sector Code 

De cursist kan  

het belang van omgangsvormen aantonen. TO 003 BC 018 

verschillende omgangsvormen met verschillende culturen in verband brengen. TO 003 BC 019 

de verschillende omgangsvormen en relaties aan de hand van voorbeelden illu-
streren. 

TO 003 BC 020 

de algemene regels van omgangsvormen en etiquette in het dagelijkse leven toe-
passen. 

TO 003 BC 021 

het belang van een goed voorkomen aantonen. TO 003 BC 023 

de juiste beleefdheidsvormen hanteren. TO 003 BC 022 

de regels met betrekking tot de netetiquette toepassen. TO 003 BC 017 

het eigen werk efficiënt organiseren. TO 003 BC 069 

met diverse doelgroepen m.b.t. toerisme omgaan. TO 003 BC 029 

klantgericht handelen. TO 003 BC 026 

het belang van een goede observatie praktisch aantonen. TO 003 BC 024 

eigen gedrag in functie van klachten evalueren. TO 003 BC 065 

gepast reageren op opmerkingen en klachten. TO 003 BC 066 

onzekere klanten opvangen en geruststellen. TO 003 BC 028 

gepast op emotionele en stresssituaties reageren. TO 003 BC 067 

op een correcte manier in conflictsituaties handelen.  TO 003 BC 068 

de algemene deontologische principes die gelden in de toeristische sector toe-
passen. 

TO 003 BC 030 

bezoekers op een correcte manier onthalen. TO 003 BC 025 

gericht vragen stellen. TO 003 BC 012 

met wensen en specifieke behoeften van de klant rekening houden. TO 003 BC 027 

een verkoopgesprek correct afhandelen. TO 003 BC 058 

in een gesprek feedbackregels gebruiken. TO 003 BC 013 

3.10 Module Verkoop van toeristische producten (M TO 014) 

3.10.1 Situering van de module in de opleiding 

In deze module leert de cursist toeristische producten verkopen rekening houdend met de wensen van 
de klant. Hij leert ook correct omgaan met klachten of geschillen. 

3.10.2 Instapvereisten voor de module 

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.  
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3.10.3 Studieduur 

100 Lt 

3.10.4 Basiscompetenties 

Module Verkoop van toeristische producten Code 

De cursist kan  

de verkoopruimte en etalage aantrekkelijk en efficiënt inrichten. TO 003 BC 047 

met wensen en specifieke behoeften van de klant rekening houden. TO 003 BC 027 

klanten over toeristische producten en bestemmingen informeren. TO 003 BC 048 

klanten over toeristische producten en bestemmingen adviseren. TO 003 BC 049 

klanten over aanvullende toeristische producten informeren. TO 003 BC 050 

klanten over aanvullende toeristische producten adviseren. TO 003 BC 051 

een prijsberekening maken. TO 003 BC 053 

promotieacties klantgericht aanbieden.  TO 003 BC 054 

voor een individuele klant of een groep een aangepast reispakket samenstellen. TO 003 BC 055 

voor een individuele klant of een groep met leveranciers van diensten onderhan-
delen. 

TO 003 BC 056 

toeristische producten reserveren. TO 003 BC 057 

de informatieplicht voor de medewerker reisbureau/touroperator nakomen. TO 003 BC 052 

relevante reiswetgeving toepassen. TO 003 BC 061 

een verkoopgesprek correct afhandelen. TO 003 BC 058 

een toeristisch dossier administratief en financieel afhandelen. TO 003 BC 059 

reisdocumenten controleren en toelichten. TO 003 BC 060 

problemen of klachten registreren. TO 003 BC 063 

de oorzaak van een probleem nagaan. TO 003 BC 062 

problemen of klachten volgens de voorgeschreven procedure behandelen. TO 003 BC 064 

 

3.11 Module ICT-toepassingen voor een medewerker reisbureau/touroperator 
(M TO 015) 

3.11.1 Situering van de module in de opleiding 

In deze module leert de cursist, in functie van het takenpakket van een medewerker reisbu-
reau/touroperator, courante kantoorsoftware en informatie- en communicatiemedia gebruiken, alsook 
sociale media. 

3.11.2 Instapvereisten voor de module 

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.  

3.11.3 Studieduur 

40 Lt 

3.11.4 Basiscompetenties 

Module ICT-toepassingen voor een medewerker reisbureau/touroperator Code 

De cursist kan  

in functie van de taken van een medewerker reisbureau/touroperator, courante 
kantoorsoftware gebruiken. 

TO 003 BC 031 

in functie van de taken van een medewerker reisbureau/touroperator, informatie- 
en communicatiemedia gebruiken. 

TO 003 BC 032 

in functie van de taken van een medewerker reisbureau/touroperator, sociale me-
dia gebruiken. 

TO 003 BC 033 
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3.12 Module Sectorspecifieke informatie- en reserveringssystemen (M TO 016) 

3.12.1 Situering van de module in de opleiding 

In deze module leert de cursist, in functie van het takenpakket van een medewerker reisbu-
reau/touroperator, specifieke informatie- en reserveringssystemen voor de toeristische sector gebrui-
ken. 

3.12.2 Instapvereisten voor de module 

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.12.3 Studieduur 

40 Lt 

3.12.4 Basiscompetenties 

Module Sectorspecifieke informatie- en reserveringssystemen Code 

De cursist kan  

specifieke informatiesystemen voor de toeristische sector gebruiken. TO 003 BC 034 

specifieke reserveringssystemen voor de toeristische sector gebruiken. TO 003 BC 035 

3.13 Module Toeristische bestemmingen (M TO 017) 

3.13.1 Situering van de module in de opleiding 

In deze module leert de cursist de karakteristieken van de verschillende types bestemmingen analyse-
ren met het oog op gericht advies aan de klant. 

3.13.2 Instapvereisten voor de module 

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.  

3.13.3 Studieduur 

80 Lt 

3.13.4 Basiscompetenties 

Module Toeristische bestemmingen Code 

De cursist kan  

kenmerken van toeristische bestemmingen beschrijven. TO 003 BC 042 

risico’s van bepaalde bestemmingen inschatten. TO 003 BC 043 

milieu-, sociale en ethische aspecten van toerisme duiden. TO 003 BC 046 

 

3.14 Module Werkplekleren voor een medewerker reisbureau/touroperator (M 
TO 018) 

3.14.1 Situering van de module in de opleiding 

Deze module maakt een wisselwerking mogelijk tussen theorie en praktijk. De cursist integreert alge-
mene en sectorspecifieke competenties in een praktijkgerichte context.  

Dit werkplekleren kan gerealiseerd worden via een brede waaier aan onderwijsleersituaties waar cur-
sisten leren in levensechte contexten. 
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3.14.2 Instapvereisten voor de module 

De cursist beschikt over het deelcertificaat van de module “Verkoop van toeristische producten” of 
voldoet aan één van de overige toelatingsvoorwaarden voor sequentieel geordende modules van het 
decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.14.3 Studieduur 

80 Lt 

3.14.4 Basiscompetenties 

Module Werkplekleren voor een medewerker reisbureau/touroperator Code 

De cursist kan  

binnen de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van een medewerker reisbu-
reau/touroperator de dagelijkse routinetaken afhandelen. 

TO 003 BC 074 

over de eigen werkzaamheden rapporteren. TO 003 BC 075 

een professioneel netwerk van informatieve bronnen, diensten en instanties uitbou-
wen.  

TO 003 BC 073 

ontwikkelingen in het vakgebied opvolgen. TO 003 BC 072 

 


