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Bedrijfsmanagement
Contact: geert.strobbe@thomasmore.be

Belastingen? Not for dummies!
Btw, aangifte, aanslagjaar, voorheffing, tax shift … 
klinkt het als Chinees voor jou? In deze workshop 
lichten we een tipje van de sluier en zorgen we 
ervoor dat je de basisbegrippen onder de knie 
krijgt.

Byebye spaarrekening, ik ga beleggen
Heb jij ook een spaarrekening die heel weinig 
opbrengt? In deze workshop maak je kennis met 
andere beleggingsvormen. Je leert wat risico is, 
hoe groot of klein het rendement van je belegging 
kan zijn, en welke rol belastingen hierin kunnen 
spelen.

CAMPUS  
DE VEST -  
MECHELEN
Locatie: Zandpoortvest 60, 2800 Mechelen
Opleidingen:
• Bedrijfsmanagement
• Informatiemanagement en Multimedia
• Office Management
• Toerisme en Recreatiemanagement
• Verpleegkunde

• 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
• Contact: marina.smits@thomasmore.be

• 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
• Contact: nicole.vandessel@thomasmore.be

Invloed van e-commerce op onze toekomst en 
werkgelegenheid
Waarom zit bol.com met zijn logistiek in Nederland 
en niet in België? Verlaten multinationals echt 
ons land en verliezen we na de productie ook de 
e-commerce? 

• 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
• Contact: peter.verspecht@thomasmore.be
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Is marketing alleen nog Facebook?
Social media zijn heel belangrijk in communicatie. 
Bekijk hoe je nieuwe producten kan lanceren. Hoe 
kan je weten wat klanten wensen? Hoe verkoop 
je een product of dienst? Verloopt alles via 
e-commerce? Op al deze vragen krijg je in deze 
workshop een antwoord.

• 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
• Contact: lieve.plasqui@thomasmore.be

Think global, act local
De wereld wordt steeds kleiner, zaken doen kan 
overal. Maar zakendoen in het buitenland vergt 
culturele aanpassing. Wat is typisch aan sommige 
culturen? Hoe ga je ermee om? Welke landen zijn 
interessant of groeiende? Test je wereldkennis!

• 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
• Contact: geraldine.chapelle@thomasmore.be

Informatiemanagement en Multimedia
Contact: hilde.revyn@thomasmore.be

I love my privacy, let’s get secure
Een nieuwe profielfoto op Facebook, 
liefdesverklaring via Twitter, een foto van je 
gebroken hart op Instagram. Maar wat gebeurt er 
nu echt met jouw gegevens op sociale media? Met 
onze huidige privacywet, die dateert uit 1992 (de 
vorige eeuw!), alleen zal je het niet redden. Maar 
hoe dan wel?

• 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 of bij u op 

school
• Duur: 60 à 90 minuten

(Jouw) data is overal!
Netflix schotelt je de perfecte film voor. Trivago 
weet met één klik dat je snakt naar de zon. Dankzij 
het vermogen om uit digitale data kennis op te 
bouwen, kunnen grote bedrijven en innovatieve 
start-ups maatwerk aanbieden. Data is het nieuwe 
goud. Maar hoe moet je het ontginnen? Deze 
workshop kan je aanvullen met een praktijksessie 
waarbij leerlingen aan de slag gaan met data van 
o.a. Facebook.

• 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 of bij u op 

school
• Duur: 60 à 90 minuten
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Office Management
Contact: christina.hermans@thomasmore.be

Job Factory
Op basis van een aantal trends die zich nu al in de 
maatschappij en op de arbeidsmarkt aftekenen, 
designen onze eerstejaarsstudenten een aantal 
jobprofielen van de toekomst. 
Die nieuwe profielen stellen zij in een evenement 
op woe. 16 mei aan leerlingen secundair voor. 
Ze nodigen gastsprekers uit het bedrijfsleven uit 
die aangeven hoezeer de jobs en het werken in 
de toekomst zullen veranderen. Dit thema kan 
een mooie afsluiter vormen voor leerlingen en 
leerkrachten die een heel jaar rond studiekeuze, 
beroepskeuze hebben gewerkt. Iedereen is van 
harte welkom!

Change is all around
Tijdens deze workshop dompelen we je onder 
in werelden van verandering. Wat doen nieuwe 
situaties op persoonlijk vlak met iemand? Hoe 
zit dat op professioneel vlak? Hoe reageren 
werknemers op aangekondigde veranderingen? 
Hoe pakt het management veranderingen het best 
aan? Verder werpen we een blik op de toekomst. 
Hoe zal de werkvloer er binnen 20 jaar uitzien?

Tijdens deze workshop proberen we in een 
notendop een zo goed mogelijk beeld te geven 
van wat je in de lessen Engels in hoger onderwijs 
mag verwachten. We werken met authentiek 
beeldmateriaal en geluidsopnames en laten je 
luisteren, lezen, schrijven en spreken.

• Doelgroep: 6e jaar ASO en TSO
• Wanneer: woe. 16 mei
• Waar: bij ons op de campus
• Duur: een halve dag

Réseauter au-delà des frontières
Als je in een internationale werkomgeving wil 
netwerken via sociale media en in real life, dan 
moet je dat ook vlot in een vreemde taal kunnen 
doen. In deze workshop krijg je een inleiding over 
het professioneel gebruik van sociale media in 
Frankrijk en maak je ook kennis met de gewoonten 
van enkele belangrijke Franse handelspartners. 
Alles zoveel mogelijk in het Frans natuurlijk ...

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

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

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

school
• Groepsgrootte: 15 à 35 leerlingen
• Duur: 90 à 120 minuten

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

 » di. 23 januari: belevingsdag Campus 
Mechelen

 www.thomasmore.be/belevingsdagen
 » of op aanvraag

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

• Groepsgrootte: 15 à 35 leerlingen
• Duur: 90 à 120 minuten

De klant centraal
Door de moderne technologie is de klant en 
de relatie met de klant sterk veranderd. In deze 
workshop leer je enkele voorbeelden van bedrijven 
kennen die deze nieuwe klant écht centraal stellen. 
Op deze manier wordt duidelijk wat het traject 
People Management (optie Customer Relations) te 
bieden heeft.

• Doelgroep: 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: 15 à 100 leerlingen
• Duur: 90 minuten
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Netwerken over de grenzen heen
Door de opkomst van internet en sociale media 
is professioneel netwerken een belangrijke skill 
geworden. In deze workshop leer je wat dat 
netwerken precies inhoudt. Wat gebeurt er als 
culturen uit het oosten netwerken met culturen 
uit het westen? Hoe leer je deze skill in een 
professionele bachelor zoals de afstudeerrichting 
Intercultural Relations Management?

• Doelgroep: 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: 15 à 100 leerlingen
• Duur: 90 minuten

Human Talent Management
Zin om meer te weten over een job als recruiter? 
Ben je gebeten door het vinden van de juiste 
man op de juiste plaats? In deze workshop leer 
je meer over het STARR-interview bij rekrutering. 
Een mooie kennismaking met het traject People 
Management (optie Human Resources).

• Doelgroep: 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: 15 à 35 leerlingen
• Duur: 90 à 120 minuten
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Rolstoelgebruikers in het verkeer
In dit educatieve stadsspel word je uitgedaagd om 
de noden en hindernissen van de mindermobiele 
weggebruiker te ervaren. Je ervaart zelf wat het is 
om als rolstoelgebruiker of persoon met rollator 
dagelijkse taken te vervullen. Naast de ervaring
krijg je ook kennis mee over verkeersregels voor 
rolstoelgebruikers.

Verpleegkunde
Contact: charlotte@thomasmore.be

Kom experimenteren in de job van de 
toekomst!
De deuren van ons labo staan voor je open. In 
kleine workshops ga je zelf aan de slag. Een 
inspuiting is meer dan een prik, maar vandaag 
mag jij ook echt prikken. Je reinigt en verzorgt een 
wonde met alles erop en eraan. In het cameralabo 
voer je een gesprek en kijk je zelf terug naar je 
communicatie.

Toerisme en Recreatiemanagement
Contact: annik.schellens@thomasmore.be

Intercultural communication
Is reizen je ding? Ontdek bij ons wat je naast je 
rugzak best nog meeneemt qua bagage! Neen, 
geen extra gewicht, maar toch oh zo belangrijk, 
namelijk een minimum aan kennis over de culturen 
van de landen die je wil ontdekken. Waar hou je 
best rekening mee als bezoeker? Wil je niemand 
schofferen in het gastland? Ontdek bij ons de 
belangrijkste do’s en don’ts in verband met 
interculturele communicatie en vertrek met gerust 
gemoed naar de meest exotische landen.
 

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

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

 » di. 23 januari – Mechelen
 » di. 30 januari – Geel
 » di. 20 februari – Turnhout
 » of op aanvraag (in januari)

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

• Duur: 50 minuten
• Vereiste voorkennis: deze workshop 

wordt in het Engels of in het Nederlands 
aangeboden; kies je voor Engels, dan 
verwachten we een goede basis van de 
taal.

• Doelgroep: 5e en 6e jaar ASO (alle 
richtingen) en TSO (humane, sport- en 
zorggerelateerde richtingen)

• 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
• Contact: els.wilbers@thomasmore.be

• Doelgroep: 5e en 6e jaar ASO (alle 
richtingen) en TSO (humane, sport- en 
zorggerelateerde richtingen)

• Wanneer: op aanvraag
• Waar: bij ons op de campus
• Groepsgrootte: max. 21 leerlingen
• Duur: 120 min.
• Contact: els.wilbers@thomasmore.be
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Test je gezondheid
Meten is weten! In de workshop ‘Test je 
gezondheid’ neem jij jezelf onder de loep. Wat 
meet je en … wat weet je dan? Je gaat zelf aan de 
slag met demomateriaal. Je meet je bloeddruk, 
buikvet, BMI, saturatie en glycemie. Prikken, 
luisteren en voelen. Een klein rapport van jouw 
gezondheid en een hoop nieuwe kennis neem je 
mee na deze workshop.

• Doelgroep: 5e en 6e jaar ASO (alle 
richtingen) en TSO (humane, sport- en 
zorggerelateerde richtingen)

• 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
• Contact: els.wilbers@thomasmore.be

‘Reanimatie … kinderspel’
Jij leert een leven redden. Omdat durf en ervaring 
ontzettend belangrijk zijn op het moment van de 
waarheid ga je in deze workshop zelf aan de slag. 
De digitale oefenpoppen vertellen je meteen of jij 
het goed doet of wat beter kan. De defibrillator
die je in de sporthal ziet hangen is na deze 
workshop niet langer een griezelig, maar een 
nuttig ding.

• Doelgroep: 5e en 6e jaar ASO (alle 
richtingen) en TSO (humane, sport- en 
zorggerelateerde richtingen)

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

school
• Duur: 120 min.
• Contact: dirk.vandeweyer@thomasmore.be

Escape game – Het virus
Het is de laatste kans. Jij en je team staan voor een 
uitdaging. Een gevaarlijk virus kwam vrij in deze 
kamer en voorlopig weet niemand de oplossing. Jij 
en je team krijgen een uur de tijd om deze patiënt 
en de wereld te redden. Ontrafelen jullie het 
mysterie of blijft de deur gesloten?

• Doelgroep: 5e en 6e jaar ASO (alle 
richtingen) en TSO (humane, sport- en 
zorggerelateerde richtingen) – per groep 
van 6 leerlingen

• Wanneer:
 » di. 23 januari: belevingsdag Mechelen

 www.thomasmore.be/belevingsdagen
 » of op aanvraag

• Waar: bij ons op de campus 
• Groepsgrootte: max. 6 leerlingen
• Duur: 75 min.
• Contact: els.wilbers@thomasmore.be

Rugvriendelijke verplaatsingstechnieken 
In deze sessie leer je de juiste houding aan 
te nemen bij het uitvoeren van belastende 
handelingen. Met wat info over anatomie en 
houdingshygiëne als basis, ga je vooral zelf aan de 
slag. Je oefent hoe jij correct kan bewegen en hoe 
je anderen kan helpen zonder je rug onnodig te 
belasten.

• Doelgroep: 5e en 6e jaar ASO (alle 
richtingen) en TSO (humane, sport- en 
zorggerelateerde richtingen) – per groep 
van 6 leerlingen

• Wanneer: op aanvraag
• Waar: bij ons op de campus 
• Groepsgrootte: klasgroep
• Duur: 120 min.
• Contact: els.wilbers@thomasmore.be


