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Fablab
Ben je gebeten door de techniekmicrobe? Zit je 
vol creatieve ideeën, maar heb je niet het nodige 
materiaal, machines of knowhow om ze uit te 
werken? Dan ben je bij ons aan het juiste adres! 
In het Fablab Thomas More Mechelen vind je 
3D-printers, lasercutters, soldeerbouten, boren, 
frezen … om zelf aan de slag te gaan. 
Wil je graag je technische en creatieve skills 
verbeteren? Ook dan kan je in het Fablab terecht, 
voor allerlei workshops die jou de knepen van het 
vak leren. Het volledige aanbod vind je op www.
thomasmore.be/fablab.

Interieurvormgeving

BELEEF Interieurvormgeving!
Een beeldend verhaal over de opleiding 
Interieurvormgeving bij Thomas More.

CAMPUS  
LUCAS  
FAYDHERBE - 
MECHELEN
Locatie: Zandpoortvest 16, 2800 Mechelen
Opleiding: 
• Interieurvormgeving

• Doelgroep: 5e en 6e jaar secundair 
onderwijs

• Wanneer: 
 » tijdens een belevingsdag:

 www.thomasmore.be/belevingsdagen
 » di. 23 januari – Mechelen
 » di. 30 januari – Geel
 » di. 20 februari – Turnhout

• Waar: bij ons op de campus
• Groepsgrootte: max. 100 leerlingen
• Duur: 75 minuten
• Contact: guy.foulon@thomasmore.be

• Doelgroep: studenten secundair onderwijs
• Wanneer: op aanvraag
• Waar: bij ons op de campus
• Groepsgrootte: max. 20 leerlingen
• Duur: 120 minuten
• Contact: fablab@thomasmore.be -  

tel. 015 36 96 04
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Interieur & Design | Opleiding voor eigenzinnige 
geesten
Onze studenten Interieurvormgeving zijn 
eigenzinnig, creatief, durven kritisch denken, 
zoeken naar een uitdaging, een innovatieve 
oplossing. Wij leiden studenten op tot ontwerpers/
vormgevers van de toekomst, in meubel, 
concept, uitvoering, detail of servicedesign – zelfs 
Engelstalig. 

Herken je deze (design)spirit in jouw leerlingen en 
willen ze onze opleiding leren kennen? Misschien 
willen ze wel eens meedingen in een wedstrijd? 
Deelnemen aan activiteiten van Faydherbe 
Academie? Stuur hen naar onze openlesdagen of 
geef ons een seintje. Dan bekijken we dit graag, 
op maat ... en in overleg!
 

• Doelgroep: studenten secundair onderwijs
• Wanneer:

 » tijdens onze openlesdagen:
 www.thomasmore.be/komkennismaken

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

school
• Groepsgrootte: max. 20 leerlingen
• Duur: van 1 uur tot een hele dag
• Contact: guy.foulon@thomasmore.be


