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GO! Busleyden Atheneum Campus Stassart start met studierichting Toerisme

NIEUWE OPLEIDING TOERISME VAN BUSLEYDEN
ATHENEUM CAMPUS STASSART ZET IN OP DIGITALE
TOOLS EN KRIJGT MAYA ALS ROEPNAAM
Busleyden Atheneum breidt haar opleidingsaanbod uit met een afdeling 2de
graad ‘Toerisme’. De opleiding wordt vanaf 1 september 2020 ingericht op
campus Stassart. De nieuwe afdeling krijgt, zoals alle opleidingen op campus
Stassart, een eigen naam en gezicht: MAYA. “MAYA roept meteen het beeld op
van reizen, geschiedenis en cultuur. Maar toerisme is tevens mensen met
elkaar verbinden. Meertalige communicatie, gebruik van de nieuwste digitale
tools in een volledig nieuw leslokaal, activeren van lokaal toerisme en
ontmoetingen in eigen land, die lading dekt MAYA eveneens”, zegt Tanja
Janssens, directeur van campus Stassart van het Busleyden Atheneum.
De afdeling ‘Toerisme’ werd nog niet aangeboden in het Busleyden Atheneum. Het is
dus een welgekomen aanvulling op het onderwijsaanbod. Na afronding van de TSOopleiding kan je onmiddellijk aan de slag in de toeristische sector of het
vervolgonderwijs instappen.
De nieuwe opleiding zet voornamelijk in op lokaal toerisme en milieuvriendelijk,
duurzaam, avontuurlijk én budgetvriendelijk reizen. “Memorabele reizen hoeven
immers geen fortuin te kosten.”
“Naast meertalige communicatie zetten we volop in op het gebruik van digitale tools
om de lessen attractiever en effectiever te maken. Er is ook een nauwe
samenwerking met onze eigen afdeling ‘Restaurant-keuken’. Toerisme valt immers
mooi binnen het domein ‘Voeding & Horeca.
We leren onze leerlingen ook ‘out of the box’ denken. We bieden ze een
ontdekkingsreis doorheen de boeiende wereld van het toerisme. De afdeling sluit
bovendien naadloos aan bij de focus die wij als campus op het studiedomein “Mens
en Welzijn” leggen. We leiden onze leerlingen op tot open minded wereldburgers, die
met hun enthousiasme bergen weten te verzetten en steeds anderen willen helpen,
willen verwennen. Daar past een opleiding Toerisme perfect bij.””, zegt de directeur.
Voor de journalist:
Voor meer informatie kan u bellen naar Tanja Janssens, directeur Busleyden
Atheneum Campus Stassart, tel. 015 28 62 60
Busleyden Atheneum is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 13.000 leerlingen, 8500 cursisten
avondonderwijs en 36 instellingen een van de grootste GO! scholengroepen van het land. De groep verenigt de scholen van het
GO! onderwijs in de regio Mechelen, Keerbergen en Heist-op-den-Berg. De algemeen directeur van Scholengroep 5 is Geert
Van Hoof.

