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KORTE INHOUDEN MODULES GIDS/REISLEIDER 
alfabetisch gerangschikt 
 
BEDRIJFSEERSTEHULP (REISLEIDERS) 
In deze module leer je de basisprincipes van eerste hulp. Reanimatie, wondverzorging en alarmeren 
van hulpdiensten maken deel uit van de opleiding.   Wie slaagt,  ontvangt een attest 
bedrijfseerstehulp, dat vijf jaar geldig is en verlengd kan worden mits het jaarlijks volgen van 
bijscholing.  

BESTEMMING GIDS/REISLEIDER 
In deze module verwerf je een grondig inzicht in de bestemming (stad, regio, museum, 
natuurgebied). De bestemming wordt onder meer kunsthistorisch, historisch, geografisch, sociaal, 
gastronomisch, volkskundig en toeristisch geduid. Je leert om via bronnenonderzoek de informatie te 
selecteren en te vertalen naar de doelgroep. Je leert linken leggen tussen de bestemming en de 
cultuur van de bezoeker.  De inhoud van de lessen verschilt naargelang van de gekozen specialisatie. 

BRONNENGEBRUIK CULTUREEL - instapvrij 
In deze module krijg je culturele bronnen aangereikt en leer je deze de vaardigheden ontwikkelen 
om er kritisch mee om te gaan en ze te verwerken tot een boeiend verhaal. De module verschaft 
inzicht in de kunstgeschiedenis van Europa, legt linken met andere culturen. 
Je ontwikkelt vaardigheden rond kunstbeschouwing en interculturaliteit. 
 
Enkele voorbeelden uit het programma: 

• Bezoek aan het museum Plantin-Moretus 
• Mijn favoriet kunstwerk 
• Wat leerden we van de klassieke oudheid 

BRONNENGEBRUIK HISTORISCH 
In deze module krijg je historische bronnen aangereikt en leer je deze vaardigheden ontwikkelen om 
er kritisch mee om te gaan en ze te verwerken tot een boeiend verhaal. De module reikt een 
algemeen historisch kader aan en geeft inzicht in de wereldgeschiedenis. Je ontwikkelt vaardigheden 
rond interculturaliteit. 

Enkele voorbeelden uit het programma: 
• Bezoek aan het fort van Breendonk 
• De Romeinse verovering 
• De Bourgondiërs, Karel V, de Spaanse Habsburgers 
• Onafhankelijk België 
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BRONNENGEBRUIK LANDSCHAPSLEZEN 
In deze module krijg je geografische en natuurkundige bronnen aangereikt en leer je er kritisch mee 
om te gaan en ze te verwerken tot een boeiend verhaal. De module verschaft inzicht in de soorten 
landschappen en belicht de impact van de mens op die landschappen. 
 
Enkele voorbeelden uit het programma: 

• Bezoek aan de streek Haspengouw 
• Abiotische, biotische en menselijke factoren in het landschap 
• Het stedelijk landschap 
• Ruimtelijke ordening 

 

MARKT & KLANT - instapvrij 
In deze module maak je kennis met de toeristische sector in het algemeen en meer bepaald met de 
rol van gids/reisleider in de sector. De kennismaking gebeurt op basis van de bezoekerscyclus. 
Marktkennis, duurzaamheid, innovatie en ondernemerschap bevorderen staan centraal in deze 
module. Je krijgt in deze module verschillende instrumenten aangereikt om maximaal in te spelen op 
de vraag van de verschillende types bezoekers/reizigers. 
Lessen storytelling en multiculturaliteit maken eveneens deel uit van deze module. 
 

PROJECT BESTEMMING GIDS/REISLEIDER 
In deze module ligt de nadruk op de integratie van de verschillende aangeleerde competenties. Je 
bekijkt op een kritische manier andere gidsen en reflecteert op het eigen handelen. Je werkt een 
originele rondleiding uit die voldoet aan de actuele eisen van de markt en de bezoekers. We 
verwachten hierbij dat je een klein gedeelte kan uitleggen in een afgesproken vreemde taal (2 talen 
voor reisleiders).  De inhoud van de lessen verschilt naargelang van de gekozen specialisatie. 

RONDLEIDEN IN DE PRAKTIJK 
In deze module oefen je de basisvaardigheden in van de gidsen/reisleiders. De focus ligt op 
communicatietechnieken, reisorganisatie, verhaaltechnieken en groepsdynamica. Je verwerft inzicht 
in je eigen leerproces aan de hand van zelfreflectie. Na enkele lessen in de klas is het aan jou om de 
groep te gidsen. De Antwerpse Meir wordt jouw oefenterrein. Je  mag deze module enkel aanvatten 
na het volgen van bronnengebruik cultureel en bronnengebruik historisch. 

Enkele voorbeelden uit het programma: 
• Modelrondleiding op de Meir door een ervaren gids 
• Oefening op positionering, stem en présence 
• Theaterwandeling 
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SPECIFIEKE GIDS/REISLEIDERSTECHNIEKEN 
Deze module bouwt verder op de aangeleerde basisvaardigheden. Je leert in deze module 
verschillende verteltechnieken toepassen om de gidsbeurt op een boeiende wijze te brengen voor 
verschillende doelgroepen. Tijdens het leerproces wordt aandacht besteed aan interactie, didactiek 
en evaluatietechnieken.  De inhoud van de lessen verschilt naargelang van de gekozen specialisatie. 

TALEN VOOR GIDSEN EN REISLEIDERS 
Als gids/reisleider verwerf je competenties met betrekking tot het opbouwen, vertellen en 
overbrengen van een verhaal in het Nederlands (verhaaltechnieken toepassen, inhoud selecteren en 
inspelen op het publiek). Deze competenties moet je ook in de vreemde taal verwerven: een 
vreemde taal mag in geen geval hinderen bij het verwoorden en overdragen van ideeën en kennis. 
 
De taalmodules zijn zo uitgestippeld dat je op het einde van de opleiding een verhaal kan brengen in 
de andere taal met alle onderliggende strategieën en taaltaken die daarbij kunnen helpen.  Hierbij 
speel je zoveel mogelijk in op de doelgroep. 
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