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Voor leraars

Gip
Je kunt een gip bij ons op de campus organiseren 
en/of onze docenten kunnen in je gip-jury zetelen.

Pedagogische studiedag bij Thomas More
Organiseer je pedagogische studiedag op een van 
onze campussen! 

• Wil je graag werken rond studiekeuzebegelei-
ding of verder studeren? Dan helpen wij je graag 
met de organisatie en de inhoudelijke invulling. 
Zijn er opleidingen waar jullie zelf aandenken die 
jullie graag eens van nabij komen bekijken? Of 
laat je het liever aan ons over? En stellen wij een 
programma samen op basis van de instroom van 
studenten uit jullie school de afgelopen jaren? 
Samen bekijken we hoe we jullie pedagogische 
studiedag zo boeiend mogelijk kunnen invullen. 

• Ligt het onderwerp van je pedagogische studie-
dag al vast maar ben je enkel nog op zoek naar 
een locatie om alles in te richten? Dan stellen wij, 
binnen de mate van het mogelijk, graag onze 
campussen ter beschikking. 

Wiweter | STEM-consultancy & STEM-biose
 www.wiweter.be

Voor scholen die met STEM willen starten of hun 
aanbod verder willen vormgeven.

Als hogeschool proberen we onze expertise zoveel mogelijk ten dienste te stellen van de maatschappij. Dat geldt 
niet alleen voor onze onderzoeksgroepen en expertisecentra maar ook – in de mate van het mogelijke – voor onze 
onderwijsunits, onze vakexperten binnen de opleidingen. We steken dan ook graag een handje toe bij gip’s en 
excursies, of we organiseren voor u een pedagogische studiedag op een van onze campussen. U kent ongetwijfeld 
ook onze navormingsprogramma’s voor leerkrachten van Donche en Leon.

Fablab
 www.thomasmore.be/fablab

Ben je gebeten door de techniekmicrobe maar 
heb je geen materiaal, machines of knowhow om 
je  ideeën uit te werken? Dan ben je bij ons aan 
het juiste adres! In het Fablab van Thomas More in 
 Mechelen vind je 3D-printers, lasercutters, soldeer-
bouten, boren, frezen ... En zit je met een techniek-
probleem, dan brengt onze technidokter raad.

Voor leerlingen

Veerkrachtig studeren
 www.thomasmore.be/learningpark

De opleiding Toegepaste Psychologie en onze 
Studentenvoorzieningen organiseren infosessies en 
trainingen rond 7 thema’s om studenten en laatste-
jaars te ondersteunen tijdens hun studies:

• Assertiviteit
• Faalangst
• Piekeren
• Sombere stemming

• Sta in je eigen kracht
• Stressweerbaarheid 

en relaxatie
• Uitstelgedrag

Interesse?
Neem contact op met de  
Dienst Marketing en Communicatie:
marcom@thomasmore.be
tel. 00 32 (0)15 36 91 15
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