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OPLEIDINGEN

GIDS & REISLEIDER
Waar?
De lessen vinden plaats bij CVO VItant 
op Campus PIVA, Desguinlei 244, 2018 
Antwerpen. Ook uitstappen en reizen maken 
deel uit van het lessenpakket.

Kostprijs
De totale kostprijs is samengesteld uit het 
inschrijvingsgeld (€1,50 per lesuur) en een 
bijdrage voor het cursusmateriaal, uitstappen 
en gastsprekers. Voor alle modules  zijn de 
bijkomende werkingskosten afhankelijk van 
de gekozen modules. Op de website vind je 
de kostprijs per onderdeel.

Inschrijven
De lessen vinden plaats van september tot 
juni. Voor de basismodules kan je ook starten 
in februari.  Je kan inschrijven vanaf juni 
voor het volgende schooljaar en dit enkel ter 
plaatse. 
De opleidingen Gids en Reisleider zijn 
populair. Als je interesse hebt, raden wij aan 
om ons dit te melden. Wij nodigen jou dan uit 
voor onze info- en inschrijvingsmomenten.

Meer info
CVO Vitant Campus PIVA
Desguinlei 244
2018 Antwerpen 
Tel: 03 242 26 19
Mail: info.piva@cvovitant.be
Surf naar www.cvovitant.be of scan de 
QR-code. 

Stel je vraag aan de opleidingscoördinator:  
ria.depooter@cvovitant.be



BASISJAAR GIDS & REISLEIDER
De opleiding voor gids of reisleider bestaat uit twee delen. Eerst volg je het basisjaar Gids/Reisleider. 
Je verdiept je in geschiedenis, kunst, cultuur en geografie. Ook de toeristische sector, omgaan met 
diversiteit, communicatie en storytelling komen aan bod. Met deze kennis op zak zet je ook de eerste 
stappen in het gidsen en rondleiden van groepen.  

De basisopleiding bestaat uit vijf modules. Je hebt 2x per week ‘s avonds les.  Je kan ook kiezen om 
maar één basismodule te volgen of de basismodules te spreiden over meerdere schooljaren. Samen 
met je lesgevers en mede-cursisten ga je een 5-tal keer op uitstap in het weekend naar bijvoorbeeld: 
Fort van Breendonk, streek Haspengouw, een museum in het Antwerpse, ... 

Na deze basisopleiding stroom je door naar een van de specialisaties (finaliteiten). Kies je voor een 
finaliteit Gids dan volg je drie lesmodules, bij de finaliteiten van Reisleider zijn dit vier lesmodules.  
De modules van een finaliteit werk je steeds af in één schooljaar.  Je hebt 1x per week ‘s avonds les 
en gaat meerdere keren op uitstap in het weekend. Bij de finaliteit Reisleider maak je bovendien een 
eindreis in Vlaanderen of Europa. Wie wil starten met een van de finaliteiten, moet minstens één 
(gids) of twee (reisleider) vreemde talen beheersen. HIervoor is er een test bij aanvang (of vrijstelling) 
en een verplichte gidsbeurt aan het einde van het schooljaar in 1 of 2 vreemde talen.

Per geslaagde module ontvang je een deelcertificaat. Na het afwerken van een finaliteit behaal je 
het eindcertificaat. De opleidingen Gids en Reisleider van CVO Vitant zijn erkend door Toerisme 
Vlaanderen. Indien je slaagt in een finaliteit, leidt dit naar een officiële gidsen- of reisleiderskaart. 

REISLEIDER VLAANDEREN
Ben jij ambassadeur van Antwerpen tot het Zwin en wil je deze ervaringen delen met nieuwsgierige 
reizigers? Heb je graag de touwtjes in handen bij het plannen van uitstappen?  Dan is de opleiding 
Reisleider Vlaanderen op jouw lijf geschreven. Je leert daguitstappen en meerdaagse reizen 
organiseren. Opgelet: wij organiseren deze finaliteit om de 2 jaar, afgewisseld met Reisleider Europa 
en verre bestemmingen.

REISLEIDER EUROPA EN VERRE BESTEMMINGEN
Is reizen in Europa of naar verre bestemmingen jouw passie? Deel je jouw enthousiasme over de 
cultuur, de geschiedenis, het landschap en de bevolking graag met anderen? En ben je niet bang van 
de verantwoordelijkheid die het begeleiden van groepsreizen vereist? Dan is de opleiding Reisleider 
Europa / Verre bestemmingen iets voor jou ! Opgelet: wij organiseren deze finaliteit om de 2 jaar.

GIDS KUNST- EN CULTUURSTAD ANTWERPEN 

Antwerpen, een waaier aan  mogelijkheden! Verken het historisch centrum met zijn kathedraal, 
verborgen steegjes en een ruime keuze aan musea; geniet van een streekbier op een van 
de vele terrasjes of ontsnap even aan de drukte en kuier langs de Scheldekaaien. Als Gids 
Antwerpen laat  jij  groepen kennis maken met deze prachtige stad. Heb je meer interesse 
in de stad Mechelen? Dan kan je bij CVO Crescendo terecht voor dit vervolgtraject.

MUSEUMGIDS
Klopt jouw hart voor de musea? Duik jij graag in de geschiedenis die een voorwerp verbergt? Wil jij 
jouw passie delen met de bezoekers?  In de specialisatie Museumgids leer jij alle kneepjes van het vak 
en hangen jouw toehoorders aan je lippen. 
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Nascholingen 
CVO Vitant organiseert regelmatig 
nascholingen voor gidsen en reisleiders. 
Dit kan gaan van Art Nouveau tot gidsen 
voor specifieke doelgroepen. De nascho-
lingen duren meestal 1 tot 3 avonden.  
Iedereen kan hierop inschrijven. Schrijf je 
op onze website in op onze mailinglijst en 
wij houden jou op de hoogte. 

Taalmodules gids/reisleider
Voor de finaliteiten moet je één of twee 
vreemde talen beheersen.  Om je talenkennis 
te verhogen, kan je een taalmodule Engels, 
Frans of Duits volgen met specifieke 
woordenschat. De taalmodules richten we in 
afhankelijk van de interesse. Geef dus zeker 
door als je hier belangstelling voor hebt. 
Iedereen kan de taalmodules volgen, mits het 
slagen in een opstapproef voor basiskennis.

EVC-traject en vrijstellingen
Voor sommige modules kan je vrijstellingen 
krijgen door je reeds behaalde diploma’s. 
Of via een EVC-traject  (Eerder Verworven 
Competenties) kan jij je competenties als 
gids officieel laten erkennnen. EVC is geen 
lessenreeks maar een 8 weken durende 
evaluatieperiode.

Diploma secundair 
onderwijs
Je kan deze opleiding ook combineren 
met het behalen van je diploma secundair 
onderwijs. Je volgt dan bijkomend 
Aanvullende algemene vorming. Deze lessen 
kan je overdag volgen op onze campus 
Maalboot in Hoboken. Contacteer ons voor 
een diplomatraject op maat. 


