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Festivalitis ...
Gebeten door het festival- en eventvirus? Kom 
naar onze workshop en ervaar zelf hoe je een leuk 
festival of andere events kan organiseren. Voor de 
fun zorg je zelf!

Communicatiemanagement
Contact: inge.jamaels@thomasmore.be

Beeldtaal, je ziet meer dan je denkt
Beelden hebben een enorme impact op ons leven 
en denken. Maar toch staan we zelden stil bij de 
grammatica van beeldtaal. Of bij de kracht van, 
dikwijls, verborgen informatieoverdracht. Zijn 
beelden een vastgelegde werkelijkheid of net niet? 
Komt dat zien!

CAMPUS  
DE HAM -  
MECHELEN
Locatie: Raghenoplein 21bis, 2800 Mechelen
Opleidingen:
• Communicatiemanagement
• Journalistiek
• Media en Entertainment Business

• Doelgroep: 5e en 6e jaar ASO en TSO
• Wanneer:

 » di. 23 januari: belevingsdag Mechelen
 www.thomasmore.be/belevingsdagen

 » of op aanvraag
• Waar: bij ons op de campus
• Groepsgrootte: max. 30 leerlingen
• Duur: 75 minuten

• Doelgroep: 5e en 6e jaar ASO en TSO
• Wanneer:

 » di. 23 januari: belevingsdag Mechelen
 www.thomasmore.be/belevingsdagen

 » of op aanvraag
• Waar: bij ons op de campus
• Groepsgrootte: max. 30 leerlingen
• Duur: 60 minuten

Instagram voor professionals
Wat het betekent om 10K volgers te hebben op 
Instagram? Hoe je er geld mee kan verdienen? 
Of hoe bedrijven gebruikmaken van Instagram 
Influencers om hun producten aan de man te 
brengen? Het zijn drie van de vele vragen die we 
beantwoorden in deze sessie over het gebruik van 
het snelst groeiende visual-sharing-netwerk van 
het moment. 

• Doelgroep: 5e en 6e jaar ASO en TSO
• Wanneer:

 » di. 23 januari: belevingsdag Mechelen
 www.thomasmore.be/belevingsdagen

 » of op aanvraag
• Waar: bij ons op de campus
• Groepsgrootte: max. 30 leerlingen
• Duur: 90 minuten



36

WORKSHOPS  |  MECHELEN – CAMPUS DE HAM

Journalistiek
Contact: iris.deroover@thomasmore.be

Hoe word je mobile videoreporter?
Hoe gebruik je je smartphone om een 
journalistieke reportage te filmen en te monteren? 

• Doelgroep: 5e en 6e jaar ASO en TSO
• Wanneer:

 » di. 23 januari: belevingsdag Mechelen
 www.thomasmore.be/belevingsdagen

• Waar: bij ons op de campus
• Groepsgrootte: max. 16 leerlingen
• Duur: 75 minuten
• Praktisch: Breng zeker je (opgeladen!) 

smartphone mee

Maak een live tv-uitzending mee!
Je komt met de klas naar de televisiestudio op 
Campus De Ham. Je maakt de voorbereidingen 
van een live studioprogramma van 21bis.be mee, 
leert de verschillende taken in een tv-studio 
kennen en misschien mag je wel stand-in spelen 
voor een praatgast! Met je klas woon je tot slot als 
publiek de uitzending bij.

• Doelgroep: 5e en 6e jaar ASO en TSO
• Wanneer: op aanvraag
• Waar: bij ons op de campus  

(tv-studio, 2de verdieping)
• Groepsgrootte: max. 20 leerlingen
• Duur: 90 minuten



37

WORKSHOPS  |  MECHELEN – CAMPUS DE HAM

Media en Entertainment Business
Contact: pascale.aerts@thomasmore.be

Video
Filmen met een smartphone kan iedereen, maar 
heb je ooit al eens met een professionele camera 
willen werken? In deze workshop leer je hoe je 
een camera moet opstellen en hoe je met een 
aantal eenvoudige tips wondermooie beelden kan 
maken.

• Doelgroep: 5e en 6e jaar ASO en TSO
• Wanneer:

 » di. 23 januari: belevingsdag Mechelen
 www.thomasmore.be/belevingsdagen

• Waar: bij ons op de campus
• Groepsgrootte: max. 20 leerlingen
• Duur: 75 minuten

Projectmanagement/Scrum
Doe tweemaal zoveel in de helft van de tijd. 
Scrum is een flexibele manier om producten te 
ontwikkelen en projecten te managen. De kern 
van Scrum is een multidisciplinair en zelfsturend 
team. Samen pakt het team het project op. In deze 
les kom je te weten hoe Scrum werkt en hoe je 
het zelf kan inzetten, zelfs om je examens voor te 
bereiden of een evenement te organiseren.

• Doelgroep: 5e en 6e jaar ASO en TSO
• Wanneer:

 » di. 23 januari: belevingsdag Mechelen
 www.thomasmore.be/belevingsdagen

 » op aanvraag
• Waar: bij ons op de campus of bij u op 

school
• Groepsgrootte: max. 30 leerlingen
• Duur: 75 minuten

Innovatiemanagement
Leer innoveren door gebruik te maken van 
trendonderzoek. Tijdens deze workshop leer 
je hoe trends in kaart gebracht worden en hoe 
deze samenhangen. Je gaat aan de slag met de 
nieuwste trends en hoe je deze kan vertalen naar 
innovatie.

• Doelgroep: 5e en 6e jaar ASO en TSO
• Wanneer: 

 » tijdens een belevingsdag:
 www.thomasmore.be/belevingsdagen

 » di. 30 januari – Geel
 » di. 20 februari – Turnhout
 » of op aanvraag

• Waar: bij ons op de campus of bij u op 
school

• Groepsgrootte: max. 30 leerlingen
• Duur: 75 minuten

Design thinking
Een methode voor creatieve concepten! ‘Design 
thinking’ wordt meer en meer in verschillende 
sectoren toegepast om nieuwe innovatieve 
producten of diensten te ontwikkelen. Deze 
manier van werken helpt je de wereld vanuit het 
perspectief van de eindgebruiker te bekijken en 
zo te achterhalen waar die behoefte aan heeft. 
Combineer dat met outside-the-box denken en 
je ontwikkelt een concept dat ertoe doet. In deze 
workshop maak je kennis met de basisprincipes 
van ‘design thinking’.

• Doelgroep: 5e en 6e jaar ASO en TSO
• Wanneer: op aanvraag
• Waar: bij ons op de campus of bij u op 

school
• Groepsgrootte: max. 20 leerlingen
• Duur: 90 minuten


