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Ontdek onze bachelors & graduaten.
(Bijna) klaar met het middelbaar?
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Hier begint het. Je gaat studeren. Aan de hogeschool of de unief. Welke opleiding je ook kiest, je 
zet straks een grote stap. Een stap vol verwachtingen. En natuurlijk wil je de beste keuze maken. 
Kom zeker eens kijken bij Thomas More. Wij hebben heel wat in huis. Professioneel onderwijs van de 
bovenste plank. Met maar liefst 42 professionele bachelors en 19 graduaten op 8 locaties.

Meer weten? Wij halen graag alles uit de kast om jou met tekst en uitleg, met raad en daad, naar 
de juiste opleiding te loodsen. Laat je dus inspireren. Want hier gebeurt het.

thomasmore.be/hiergebeurthet

Welkom

 Meer kans  
 op slagen 

We doen er alles aan om je te 
helpen slagen. Wie wil, krijgt 
begeleiding op maat. Samen 
stippelen we een traject uit, 
afgestemd op jouw talent en 
ambitie.

 Vlot doorstromen naar  
 een volgend diploma 

Van een graduaat naar een 
bachelor, of van een bachelor naar 
een master? Onze opleidingen 
bereiden je maximaal voor, zodat je 
vlot kan schakelen.

 Je campus,  
 je thuis 

We investeren in een optimale 
leeromgeving. Maar ook in fijne 
plekken om te zitten, liggen of 
hangen tussen de lessen door. Je 
zal zien, je voelt je meteen thuis.

 De mooiste tijd  
 van je leven 

Soms moet je er even uit: een 
film of een concert meepikken, je 
spieren losgooien of een feestje 
bouwen. Dankzij onze hyperactieve 
studentenclubs zal je je geen 
seconde vervelen.

 Uitstekende  
 reputatie 

Via sollicitatietraining, jobbeurzen 
en een eigen jobdatabank helpen 
we je bij de start van je carrière. 
We werken nauw samen met de 
bedrijven en organisaties waar 
je later aan de slag kan. Thomas 
More heeft een straffe reputatie 
bij werkgevers. Zo heb je van bij de 
start al een streepje voor.

 Op avontuur  
 in het buitenland 

Zin in een buitenlands avontuur? 
Dan kan je op studie-uitwisseling of 
stage binnen en buiten Europa. Wij 
denken wereldwijd, nodigen buiten-
landse gastdocenten uit en volgen 
internationale trends op de voet.

 In de praktijk  
 en in het echt 

Onze docenten zijn kraks in 
hun vakgebied. We hebben 
de beste stageplaatsen en je 
werkt aan projecten voor échte 
opdrachtgevers.

 Dichterbij  
 dan je denkt 

Al onze campussen zijn uitstekend 
bereikbaar met het openbaar 
vervoer. Zo vind je altijd wel een 
opleiding in jouw buurt.

Onze 
troeven

42
BACHELORS

19
GRADUATEN

22.000
STUDENTEN

8
LOCATIES
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ONTDEK ONZE OPLEIDINGEN

De troeven van 
een graduaat
•  2 jaar studeren 
•  met beide voeten in de praktijk 
•  klaar voor je droomjob

Kriebelt het om te gaan studeren aan een hogeschool? 
Twijfel niet langer! Je vak liever op de werkvloer leren 
dan op de schoolbanken? Dan zijn onze tweejarige 
graduaatsopleidingen echt iets voor jou.

Ben je eerder een doener dan een ‘blokker’? Wil je een 
specifiek vak leren en snel aan het werk? Of bleek een 
professionele bachelor toch iets te zwaar? Allemaal prima 
redenen om voor een graduaatsopleiding te kiezen. 

Graduaten zijn compacte en heel flexibele hogeschool-
opleidingen die zich vooral richten op praktijk, praktijk en 
nog eens praktijk! Je zit minder op de schoolbanken en je 
staat vaker op de werkplek. 

De stap naar een graduaat is minder groot dan die naar 
een bachelor en al na twee jaar ben je klaar voor je 
droomjob. En wil je toch graag verder studeren? Dan heb 
je al een prima voorbereiding op zak!

Met beide voeten in de praktijk

We schotelen je enkel theorie voor als je die nodig 
hebt om je beroep goed te kunnen uitoefenen.

Je krijgt de leerstof in overzichtelijke onderdelen 
en moet dus kleinere hoeveelheden studeren. 

Je leert het vak vooral door te doen. Zo sta 
je minstens één derde van je schooltijd op de 
werkvloer (‘werkplekleren’).

De examens worden gespreid en je kan extra 
punten verdienen door opdrachten te maken 
tijdens het jaar.

Intensieve begeleiding

Je staat er niet alleen voor, we doen er echt 
alles aan om jouw slaag kansen zo groot mogelijk 
te maken. We hebben aandacht voor jouw 
persoonlijke  ontwikkeling, jouw capaciteiten, jouw 
tempo.

Je docenten zijn specialisten uit de beroeps-
praktijk. 

We stippelen samen met jou een parcours uit op 
maat van jouw talenten en ambities.

Onze dienst Studentenvoorzieningen haalt alles uit 
de kast om je studie en je leven op de campus zo 
vlot mogelijk te laten verlopen.

Klaar voor je droomjob

Je studeert af met een volwaardig diploma hoger 
onderwijs. Zo kan je vol zelfvertrouwen starten 
met je droomjob! En heb je de smaak van het 
studeren te pakken? Dan kan je via een verkort 
traject een bachelordiploma behalen. En daarna 
zelfs voor een master gaan.

Flexibel studeren

Je kan de vakken die je wil opnemen gemakkelijk 
afstemmen op je persoonlijke situatie. Onze 
graduaten in dagonderwijs richten zich tot 
voltijdse studenten. Onze opleidingen in avond- en 
weekendonderwijs mikken op studenten die hun 
studie willen combineren met een job of gezin.

6 Onze opleidingen  |  De troeven van een graduaat



ONTDEK ONZE OPLEIDINGEN

De troeven van 
een bachelor
•  3 jaar studeren*

•  met één been in de praktijk
•  klaar voor een veelzijdige toekomst

Je studententijd is de mooiste tijd van je leven, hoor  
je vaak. Maar hoe beslis je  wat je gaat studeren? Dat 
hangt van een heleboel factoren af: je vooropleiding,  
je situatie, je talenten en ambities … 

Leer je vlotter in de praktijk? Ben je er niet zeker van of 
je al klaar bent voor de studiedruk van een unief? Ben je 
op je best als je intensief gecoacht wordt? Of bleek een 
academische bachelor toch iets te zwaar en zin je op  
een nieuwe start? 

Allemaal prima redenen om voor een professionele 
bachelor te kiezen. De stap is minder groot dan die naar 
de unief en na drie jaar* ben je klaar voor een uitdagende 
job. En wil je toch graag verder studeren? Dan heb je de 
perfecte voorbereiding op zak.

* Bachelor Verpleegkunde: 4 jaar studeren

Intensieve begeleiding

Je staat er niet alleen voor, we doen er echt alles 
aan om jouw slaag kansen te maximaliseren.

Je docenten zijn specialisten uit de beroeps-
praktijk. 

Je traject- en studiebegeleiders stippelen samen 
met jou een parcours uit op maat van jouw 
talenten en ambities.

Onze dienst Studentenvoorzieningen haalt alles uit 
de kast om je studie en je leven op de campus zo 
vlot mogelijk te laten verlopen.

Een veelzijdige toekomst

Met een professionele bachelor op zak liggen 
alle opties open. Je kan meteen aan de slag óf 
je studeert verder, bijvoorbeeld voor een tweede 
bachelor (via een verkort traject) of een master 
(via een schakel programma).

Met één been in de praktijk

Een professionele bachelor is heel praktijkgericht, 
en biedt je een  stevige theoretische basis. Je 
combineert wetenschappelijke  inzichten met 
praktische opdrachten. Vanaf dag één werk je aan 
projecten en oefen je in moderne labo’s, ateliers, 
skillslabs en simulatiecentra. Bovendien staat er 
een flinke dosis stage op het programma.

Vinger aan de pols

We werken nauw samen met de bedrijven of 
organisaties waar je later aan de slag kunt 
en we houden de vinger aan de pols van de 
arbeidsmarkt. Thomas More heeft dan ook een 
uitstekende reputatie bij werkgevers. Zo heb je 
tijdens sollicitaties al een streepje voor.

Thuis in de wereld

We stimuleren je om je grenzen te verleggen 
via een buitenlandse studie of stage. Dat 
verruimt je blik op de wereld. Je leert je eigen 
boontjes doppen en verbetert je talenkennis. Een 
fantastische ervaring én een extra troef op je cv! 

Droom je van een inter nationale carrière? Wil je je 
toekomstige werkgever laten zien dat je echt van 
álle markten thuis bent? Ga dan voor een van onze 
 Engels talige bachelors.

7Onze opleidingen  |  De troeven van een bachelor



ONTDEK ONZE OPLEIDINGEN IN HET INTERESSEGEBIED

Bedrijf, Organisatie 
& Toerisme
Koffers vol commerciële bagage? Kom organiseren, budgetteren, communiceren, 
rapporteren, verkennen, netwerken ...! Check in @ Bedrijf, Organisatie & Toerisme.

thomasmore.be/bot
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PROFESSIONELE BACHELORS | 3 JAAR

Bedrijfsmanagement G M

   Accountancy-Fiscaliteit • •

   Financiën en Verzekeringen • •

   Internationaal Ondernemen •

   Marketing • •

   Rechtspraktijk •

   Supply Chain Management: • •

  Airfreight Logistics •

   Winkel- en Retailmanagement •

   Applied Data Intelligence •

   Automotive Management •

   Business en Management •

   Business en Ondernemen •

   Immobiliën en Verzekeringen • •

Organisatie en Management G M

   Business and Languages:

   Human Resources •

   Talen en Communicatie •

   Health Care Management •

   Intercultural Relations Management •

   Communicatie en Creatie •

   Eventmanagement •

   Events en Creatie •

   Human Resources •

Toerisme en Recreatiemanagement M

Study in English  

International Business Management M

   Global Supply Chain Management  •

   International Business and Trade •

    Data Science, Protection and Security •

International Tourism and Leisure M
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GRADUATEN | 2 JAAR

Accounting Administration A G L M SN T

Bedrijfsorganisatie M

Juridisch-Administratieve 
Ondersteuning G

Marketing- en 
Communicatiesupport A G M

   Communicatiesupport • • •

   Marketingsupport • • •

Sales Support G

Transport en Logistiek A G M

   Douanedeclaratie •

   Luchtvracht • • •

   Magazijnbeheer • • •

   Spoorvervoer •

   Terminalbeheer • • •

   Wegvervoer •

Travel Support 1 M

Verzekeringen G

Winkelmanagement A G

1.  Onder voorbehoud van een positieve beoordeling en goedkeuring door de 
Vlaamse regering.

  Afstudeerrichting     Keuzetraject     Keuzetraject binnen een afstudeerrichting
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GRADUAAT

Accounting Administration

  thomasmore.be/gr-aa

Cijferen voor bedrijven

Kan jij goed met cijfers overweg? Ben je niet bang van 
Excel? Hou je van nauwkeurig en overzichtelijk? Dan 
zit er in jou wellicht een kei van een boekhoudkundig 
medewerker. De graduaatsopleiding Accounting 
Administration zet je netjes op weg. In twee jaar als je 
dagonderwijs volgt of in drie jaar in avondonderwijs.

Bij ons is je basiskennis verzekerd: dubbel boekhouden, 
fiscaliteit, vennootschapsrecht, kostprijsanalyse, 
budgettering en rapportering, werken in team. Het zit 
allemaal in het pakket. Als boekhoudkundig medewerker 
ben jij immers de financiële vertrouwenspersoon en de 
adviseur van een bedrijf en kan je een groot verschil 
maken.

Je gaat aan de slag met kantoorsoftware en een 
boekhoudpakket en je leert het al doende, eerst via 
projecten op de campus, maar al snel in het echt, 
op de werkvloer. Van een job ben je verzekerd, want 
boekhoudkundig medewerkers zijn gegeerd. En oh 
ja, nog niet uitgecijferd? Ga dan voor je bachelor 
Bedrijfsmanagement via een verkort traject. 

GRADUAAT

Bedrijfsorganisatie 

  thomasmore.be/gr-bo

Plannen voor een eigen zaak?

Heb je plannen voor een eigen zaak, maar weet je 
niet waar te beginnen? Een winkel, een bedrijf, een 
maatschappelijke organisatie? In de graduaatsopleiding 
Bedrijfsorganisatie leer je hoe je je eigen idee kan 
uitwerken, hoe jouw droom een echte onderneming 
wordt.

Onze docenten leiden je door het hele proces. Hoe je jouw 
missie en visie bepaalt, je businessplan opmaakt, tot en 
met het financiële plaatje. Je leert hoe je jouw idee kan 
pitchen, de basisprincipes van marketing, boekhouden, 
belastingen en verzekeringen. Alles wat je moet weten om 
een realistisch beeld te krijgen. Al die kennis pas je tijdens 
het Talent Lab toe op jouw eigen onderneming. 

Geen stress. Je staat er niet alleen voor. Je krijgt een 
coach die je bij dit alles zal begeleiden. Nog geen plannen 
voor een eigen zaak? Dan kan je ook binnen een bestaand 
bedrijf een project van a tot z uitwerken.

Je studeert niet alleen af met een diploma, maar ook 
met een uitgewerkt carrièreplan! Start als zelfstandig 
ondernemer, zelfstandige in bijberoep of als medewerker 
bij een kleine start-up of een groot bedrijf. Jij kiest!

GRADUAAT

Juridisch-Administratieve Ondersteuning 

  thomasmore.be/gr-jao

Gepatenteerd juridisch medewerker

De graduaatsopleiding Juridisch-Administratieve 
Ondersteuning volg je op twee avonden en op 
zaterdagvoormiddag, zodat je ze kan combineren met 
een job en een gezin. Met het diploma dat je zo behaalt, 
ben je een gepatenteerd juridisch medewerker en 
kan je aan de slag bij een advocaat, een notaris, een 
gerechtsdeurwaarder of een griffier, maar ook bij de 
politie, in een immokantoor, in de verzekeringen of bij een 
bank. 

Ben jij sterk in administratie, werk je nauwgezet en ben je 
een geboren diplomaat? Dan is dit zeker iets voor jou. Je 
maakt kennis met verschillende rechtsvakken, hoe je een 
juridisch dossier organiseert, maar je werkt ook aan je 
communicatieskills. En dat doe je vooral in de praktijk.

We bezoeken een rechtbank, het parlement en een 
gemeenteraad en in je laatste jaar loop je een intensieve 
stage. Zo behaal je niet alleen een waardevol diploma, 
maar heb je meteen een pak ervaring op zak. De smaak 
te pakken? Schakel dan via een verkort traject naar 
Rechtspraktijk, een afstudeerrichting van de bachelor 
Bedrijfsmanagement. 

GRADUAAT

Marketing- en Communicatiesupport 

  thomasmore.be/gr-mcs

Als je niet in een hokje past

Als marketing- en communicatiemedewerker ben je 
kind aan huis in de reclamewereld. Ben je taalvaardig, 
creatief, trendgevoelig? Dan past de graduaatsopleiding 
Marketing- en Communicatiesupport perfect bij jou. In 
dagonderwijs doe je er twee jaar over, als je voor avond- 
en weekendonderwijs kiest drie jaar.

Je maakt kennis met de nieuwste marketing- en 
communicatietechnieken. Grafisch vormgeven, wervende 
teksten schrijven, converseren met je doelgroep via de 
sociale media, events organiseren voor je bedrijf of je 
organisatie: allemaal dingen die je interesseren en die 
je in dit graduaat leert. Niet op papier, maar for real. 
Al in je eerste jaar werk je aan projecten voor echte 
opdrachtgevers, in je tweede jaar kies je voor marketing 
of voor communicatie en loop je stage.

Communicatie is essentieel in het bedrijfsleven. Werk vind 
je sowieso. Als marketing- of communicatiemedewerker 
natuurlijk, maar ook als marktonderzoeker of digital 
marketeer bv. En als je nog puf hebt, kan je met 
vrijstellingen en ervaring op zak, nog altijd voor dat 
bachelordiploma gaan.

Onze opleidingen  |  Interessegebied Bedrijf, Organisatie & Toerisme 9



GRADUAAT

Sales Support 

  thomasmore.be/gr-ss

First point of contact

Word jij in jouw bedrijf het aanspreekpunt voor klanten 
en vertegenwoordigers? Lijkt je dat wat? Wist je dat je bij 
Thomas More een graduaatsopleiding Sales Support kan 
volgen? In drie jaar, met les op een avond in de week en 
op zaterdagvoormiddag, scoor je een waardevol diploma 
terwijl je blijft werken. Bovendien leer je het vak al doende, 
met een groot pakket werkplekleren in je programma. Elk 
semester ronden we een ander thema af. Zo blijft alles 
behapbaar en overzichtelijk. 

Heb je een vlotte babbel, een flinke dosis enthousiasme? 
Noteer je nauwgezet en organiseer je zorgvuldig? Heb je 
een commerciële mentaliteit? Dan is dit een gouden kans.

Misschien ben jij straks ‘the first point of contact’, die 
alle klanten tevredenstelt, die met hen meedenkt bij een 
probleem, die de vertegenwoordigers ondersteunt bij hun 
administratie en die zelf op zoek gaat naar buitenkansjes. 
Wat denk je? Is het een deal?

GRADUAAT

Transport en Logistiek 

  thomasmore.be/gr-tl

Vlot van a naar b

Ben je een planner, een probleemoplosser? Werk je 
nauwkeurig? Moet het bij jou vooruitgaan? Al eens aan de 
graduaatsopleiding Transport en Logistiek gedacht? Na 
twee jaar in dag- of drie jaar in avondonderwijs, kan ook 
jij als logistiek medewerker een onmisbare schakel in de 
distributieketen worden. 

We leggen een brede basis met o.a. alles over 
transportmodi, magazijninrichting, supply chain en IT-
skills. Vanaf je tweede jaar kan je specialiseren in weg- of 
spoorvervoer, luchtvracht, terminal- of magazijnbeheer of 
als douanedeclarant. Je opleiding zit boordevol praktijk 
met heel wat training ‘on the job’ en dat verveelt nooit.

Zorg jij er straks voor dat al die pakjes netjes op hun 
bestemming geraken, waak jij over inkoop, voorraad en 
magazijn? Ligt jouw toekomst in deze boeiende sector die 
nooit stopt? Stap maar in dan en reis vlot van a naar b.

GRADUAAT

Travel Support* 

  thomasmore.be/gr-ts

Wanderlust

Het verlangen om al reizend de wereld te ontdekken. Dat 
is de betekenis van ‘wanderlust’. Is dat woord voor jou 
uitgevonden? En ben je op zoek naar een opleiding met 
een beetje theorie en heel veel praktijk? Dan kennen wij je 
volgende bestemming: het graduaat Travel Support! 

Check in en reis langs communicatie, reiswetgeving, 
sales, social media, ICT, soft skills en toeristische 
pakketten. Onderweg leer je een aardig mondje Frans 
en Engels spreken. Je duikt in de sector bij toeristische 
informatiekantoren en reisorganisaties. Zin om onderweg 
ook even de toerist uit te hangen? Dan kan je kiezen voor 
een internationale stage. Twee jaar studeren. Da’s je 
verwachte aankomsttijd. Aankomen op je bestemming 
doe je als reisprofessional met een rugzak propvol 
ervaring!

Helemaal klaar om aan de slag te gaan in een 
toeristisch informatiekantoor of reiskantoor. Werken in 
vakantiestemming. Daar droomt toch iedereen van? Aan 
jou om het waar te maken. Hasta la vista!

* Onder voorbehoud van een positieve beoordeling engoedkeuring door de Vlaamse regering.
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GRADUAAT

Verzekeringen 

  thomasmore.be/gr-vz

Eerste hulp bij verzekeringen

De gloednieuwe graduaatsopleiding Verzekeringen kan 
voor jou de deuren openen naar het boeiend beroep 
van verzekeringsconsulent en een toffe job bij een 
verzekeringsmakelaar, een verzekeringsagent of op een 
verzekeringsmaatschappij.

Daar komt administratie bij kijken, dat zeker, maar ook 
intens sociaal verkeer want jij wordt het aanspreekpunt 
voor nieuwe en bestaande klanten. Zitten die met een 
vraag over een autoverzekering, een ‘familiale’, een 
hospitalisatieverzekering? Dan maak jij hen wegwijs in de 
verschillende polissen en vraag je een offerte op. Ook bij 
schade kan de klant bij jou terecht voor het opstellen van 
het schadedossier.

Vergis je niet, als administratieve duizendpoot ben jij 
een spilfiguur tussen de makelaar en de klant. Zie je dat 
zitten? Wel, in twee jaar tijd, leren wij jou hoe je klanten 
ontvangt, productie- en schadedossiers opvolgt en 
beheert, en nog veel meer. En dat voor een heel groot 
stuk in de praktijk, op de werkplek. Zo is jouw toekomst 
verzekerd. Zeker weten.

GRADUAAT

Winkelmanagement 

  thomasmore.be/gr-wm

Jouw klant is koning

Een winkel doen draaien? Is dat iets voor jou? Of een 
webshop runnen? Wil je leren hoe je met jouw team jouw 
shop winstgevend maakt en houdt? Zoek niet verder. De 
graduaatsopleiding Winkelmanagement is jouw route 
naar een job als shopmanager.

Je leert meteen een assortiment samenstellen en 
voorraden beheren, je bestudeert de financiële en 
juridische kant van de zaak en je leert leidinggeven. 
Ook op het programma: (digitale) marketing, ICT-
vaardigheden, talenkennis ...

Dat steek je allemaal op in modules van 6 weken, zodat 
je geen punthoofd krijgt van te veel theorie en zeker 
een derde van de tijd breng je het in de praktijk, op de 
werkvloer. Is jouw klant koning en word jij een echte 
teamspeler en shopmanager? Laat het ons weten, dan 
maken we er samen werk van.

Onze opleidingen |  Interessegebied Bedrijf, Organisatie & Toerisme 11
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BACHELOR

Bedrijfsmanagement 

  thomasmore.be/ba-bm

  Wil je de opleiding in het Engels volgen? Kies dan voor de 
bachelor International Business Management.

Een vat vol verrassingen

Iets runnen. Dat is iets voor jou. Als jij maar kan 
plannen, regelen, organiseren, delegeren, controleren, 
coördineren …

Een goede bedrijfsmanager heeft kennis van zaken, 
commerciële feeling, verantwoordelijkheidszin. En ja 
hoor, dat kan je allemaal leren. De bacheloropleiding 
Bedrijfsmanagement geeft je een grondig 
bedrijfseconomisch inzicht met brede kijk op de 
verschillende functies in een organisatie.

Saai wordt het nooit, want bij Thomas More zit je nooit 
lang stil. Je leert het actief, altijd in contact met docenten, 
bedrijven, je medestudenten. Eerst in kleinere lesgroepen, 
later in multidisciplinaire projecten en op stage.

En kijk eens wat een rijkdom. Je kan kiezen uit de meest 
uiteenlopende trajecten en beroepen, van accountant of 
fiscalist tot verzekeringsmakelaar, van fleetmanager  tot 
supply chain manager, in de retail of in sport. You name it. 
Deze opleiding kan jouw ticket worden naar de job van je 
dromen.

BACHELOR

Organisatie en Management 

  thomasmore.be/ba-om

De veelzijdigste opleiding voor de veelzijdigste kracht

De bachelor Organisatie en Management? Nooit van 
gehoord? Dat kan, want de opleiding heette vroeger 
Office Management. De nieuwe naam past veel beter 
bij de talloze jobs die onze afgestudeerden in de 
bedrijfswereld mogen ambiëren, want goed kunnen 
organiseren en regelen en helder communiceren, dat zijn 
competenties die in elk bedrijf, in elke organisatie, bij elk 
event van vitaal belang zijn.

Ben jij een regelaar, een organisator, een planner, hou je 
van overleggen, briefen, delegeren? Zit dat in je? Ga dan 
voor een opleiding en een job waar jouw veelzijdigheid en 
jouw praktische geest gegeerd zijn. 

Verwacht een brede vorming met veel aandacht voor 
talen, voor communicatie, voor vormgeving en ICT-tools. 
Scherp je talenten aan in het traject dat het best bij 
jou past en word een veelgevraagde eventmanager, 
projectmanager, communicatiemanager, (internationale) 
talentmanager, (internationale) klantenrelatiemanager, 
health care manager, vertaler, intercultureel manager, 
ondernemer ... Je ziet het. The sky is the limit. En het fijne 
aan Thomas More is dat je die jobs leert door ze écht te 
doen. Echt waar.

BACHELOR

Toerisme en Recreatiemanagement 

  thomasmore.be/ba-trm

  Je kan deze opleiding ook in het Engels volgen.

De wereld aan je voeten

Een avontuurlijke trip of een veilige bestemming?  
Een exotisch paradijs of dicht bij huis? Voor business of 
pleasure? Te land, ter zee of in de lucht? De toeristische  
en recreatieve sector is zo veelzijdig als de mens zelf.  
En daar hoor jij als meertalige, communicatieve 
duizendpoot met feeling voor marketing en een neus  
voor financiën helemaal in thuis.

De bachelor Toerisme en Recreatiemanagement 
geeft je een supergevarieerde basisopleiding met vier 
keuzetrajecten: Travel, Hospitality, Cultuur en Vrije Tijd  
of werk in een Leerbedrijf.

Wat heb je dus nodig? Plezier in vreemde talen, een neus 
voor trends, digitale skills, commerciële flair ... Maar geen 
nood, je leert het van onze specialisten en vooral door 
het te beleven en te doen. Bedrijfsbezoeken, projecten, 
studie-uitwisselingen en twee stages, wereldwijd als je 
wil. Je leert zelfs nieuwe producten te ontwikkelen en in 
de markt te zetten. En straks? Dan kan je meteen aan 
de slag, in binnen- of buitenland, bij een touroperator, 
op een luchthaven, in een incentivebureau, sport- of 
wellnesscentrum, reisbureau, museum, vakantiepark, 
hotel, dienst voor toerisme, zakenreiskantoor of op een 
cruiseschip. Bon voyage!
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GRADUAAT 

Productiebeheer: Land- en Tuinbouw 

  thomasmore.be/gr-pb

Kweekschool

Ben jij goed met dieren, gefascineerd door planten en 
kan je niet wachten om aan de slag te gaan in de land- of 
tuinbouw? Dan is ons graduaat Productiebeheer - Land- 
en Tuinbouw misschien net wat jij nodig hebt. Een korte, 
praktijkgerichte opleiding, twee jaar in dagonderwijs, 
op jouw maat, vol bedrijfsbezoeken, werkprojecten en 
werkplekleren. 

Je leert meer over het kweken van dieren en planten, 
over voorraadbeheer, productieorganisatie en 
personeelszaken. Je verdiept je in plantbescherming en 
machines. En meestal doe je dat op de werkvloer. Op de 
campus in de serre, de landbouwhal of met de oefenkoe, 
jawel! Al vanaf het eerste jaar heb je werkplekleren, op 
een agrarisch bedrijf dus, boots on the ground!

Zo kan jij na je studie zonder problemen beginnen als 
teeltverantwoordelijke. Wil je zelf nog doorgroeien? 
Schakel dan naar de bachelor Agro- en Biotechnologie.

ONTDEK ONZE OPLEIDINGEN IN HET INTERESSEGEBIED

Biowetenschappen 
& Chemie
Wetenschap en chemie in je DNA? Kom onderzoeken, ontwikkelen, analyseren, 
produceren, oogsten ...! Experimenteer met Biowetenschappen & Chemie.

thomasmore.be/bc

 G
E

E
L

GRADUATEN | 2 JAAR

Productiebeheer: Land- en Tuinbouw G

PROFESSIONELE BACHELORS | 3 JAAR

Agro- en Biotechnologie G

   Biotechnologie:

   Biotechniek •

   Milieubeheer •

   Dierenzorg •

   Landbouw:

   Akkerbouw •

   Intensieve Veehouderij •

   Landbouwmechanisatie •

   Rundveehouderij •

   Tuinbouw:

   Fruitteelt •

   Groenteteelt •

   Sierteelt •

   Tuinaanleg •

   Voedingstechnologie •

Biomedische Laboratoriumtechnologie G

   Farmaceutische en Biologische   
 Laboratoriumtechnologie •

   Medische Laboratoriumtechnologie •

Chemie G

   Biochemie •

   Chemie •

   Procestechnologie •

  Afstudeerrichting     Keuzetraject     Keuzetraject binnen een afstudeerrichting
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BACHELOR 

Agro- en Biotechnologie 

  thomasmore.be/ba-abt

Natuur en innovatie, hand in hand

Altijd al een fascinatie gehad voor wat de natuur ons 
allemaal brengt? Voor nieuwe landbouwtechnieken of 
duurzame tuinen? Heb je een hart voor dieren of wil je 
uitzoeken hoe we beter zorg kunnen dragen voor ons 
milieu? Dan zit je helemaal op je plek bij de bachelor Agro-
en Biotechnologie. 

Je krijgt hier een sterke, wetenschappelijke basis die 
je gaandeweg verder uitdiept in jouw specialisatie 
naar keuze. Of je nu kiest voor Voedingstechnologie, 
Landbouw, Tuinbouw, Dierenzorg of Biotechniek: innovatie 
en duurzaamheid staan altijd voorop.

Leren doe je hier niet alleen in een klaslokaal. In onze 
serre, boomgaard, machineateliers, labo’s of algenreactor 
(ja, hoor, dat lees je goed!) zet je alle nieuwe kennis 
meteen om in de praktijk, zodat je helemaal voorbereid 
aan één van je stages begint. Zo stomen wij jou klaar 
voor een bloeiende carrière als ondernemende, creatieve 
professional!

BACHELOR 

Biomedische Laboratoriumtechnologie 

  thomasmore.be/ba-blt

De wereld, één groot labo!

Hou je van wetenschap? Doe je niets liever dan 
analyseren, interpreteren en diagnosticeren? Ben je wel 
eens benieuwd naar hoe een labo er in het echt uitziet? 
Dan hebben wij de geknipte opleiding voor jou. 

In de bachelor Biomedische Laboratoriumtechnologie 
word je opgeleid tot een veelzijdig en volleerd laborant. 
In het eerste jaar krijg je een stevige wetenschappelijke 
basis. Je wordt een allrounder, een manusje-van-
alles wat betreft biologische stalen en biochemische 
processen. Daarna is het tijd om je te gaan specialiseren. 
Je kiest voor Medische Laboratoriumtechnologie of voor 
Farmaceutische en Biologische Laboratoriumtechnologie. 
DNA, bloedcellen, geneesmiddelen, enzymen en 
ziekteverwekkers kennen straks geen geheimen meer 
voor jou. 

Na alle praktijkuren in onze labo’s en op je binnen- of 
buitenlandse stage ben je helemaal klaar om aan de slag 
te gaan als laborant of researcher in farmaceutische 
of medische labo’s. Maar ook in bijvoorbeeld een 
bloedtransfusiecentrum, de chemische of agro-industrie 
of als commercieel vertegenwoordiger. Waarom niet?!

BACHELOR 

Chemie

  thomasmore.be/ba-chemie

Alles is chemie!

Jij bent een mens van de wetenschap. Jij ontleedt en 
analyseert. Droom jij van nieuwe stoffen maken, complexe 
syntheses uitvoeren en chemische processen aansturen? 

Onze bachelor Chemie vormt je tot een allround chemicus 
én tot een specialist op jouw domein. Naast een stevige 
wetenschappelijke basis verdiep je je in een van onze 
afstudeerrichtingen. Ga je voor hardcore Chemie om 
alles te leren over analysetechnieken en fysische testen? 
Heb je een hart voor chemie én biologie en wil je je 
specialiseren in DNA-technologie of duurzame chemie in 
de richting Biochemie? Of bekijk je chemie liever door een 
technische bril en kies je voor Procestechnologie?

Wat je ook kiest: op onze groene Campus Geel, trek je 
meteen je labojas aan voor flink wat groepswerk, op-
drachten voor externe opdrachtgevers en werkcolleges. 
Na wel 17 weken stage ben jij helemaal klaar voor de 
job van je dromen! Laborant in een wetenschappelijke 
instelling, onderzoeker in een biochemisch bedrijf of 
procesoperator in de petrochemische of farmaceutische 
industrie? You can do it!
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GRADUATEN | 2 JAAR 1

HR-Support A G M

Maatschappelijk Werk A G T

Orthopedagogische Begeleiding A G L

Verpleegkunde (HBO5) D L T

PROFESSIONELE BACHELORS | 3 JAAR 2

Ergotherapie G

Human Resources Management 3 G

Logopedie en Audiologie A

   Audiologie •

   Logopedie •

Orthopedie G

   Mobiliteitshulpmiddelen  •

   Orthesen •

   Prothesen •

   Schoentechnologie •

Sociaal Werk G

   Maatschappelijk Werk •

   Maatschappelijke Advisering •

   Personeelswerk •

   Sociaal-Cultureel Werk •

Toegepaste Psychologie A

   Arbeids- en Organisatiepsychologie •

   Klinische Psychologie •

   School- en Pedagogische 
 Psychologie •

Verpleegkunde L M T

Voedings- en Dieetkunde G

Vroedkunde L T

Study in English  

Orthopaedic Technology G

  Orthotics •

ONTDEK ONZE OPLEIDINGEN IN HET INTERESSEGEBIED

Gezondheid  
& Welzijn
Heb jij een groot hart voor mensen? Kom zorgen, luisteren, onderzoeken,  
begeleiden, ondersteunen, motiveren ...! Voel je goed bij Gezondheid & Welzijn.

thomasmore.be/gw

  Afstudeerrichting     Keuzetraject     Keuzetraject binnen een afstudeerrichting

1.   HBO5 Verpleegkunde: 3 jaar
2. Bachelor Verpleegkunde: 4 jaar
3.  Onder voorbehoud van een positieve beoordeling en goedkeuring door de 

Vlaamse regering.
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GRADUAAT 

HR-Support 

  thomasmore.be/gr-hrs

Work, work, work!

Ben jij een initiatiefnemer? Een bezige bij? Een vlotte 
prater én een luisterend oor? Een positief denker en 
een probleemoplosser? Wil je bovendien gewoon heel 
gefocust aan de slag zodat je snel écht aan het werk kan?

Dan is het graduaat HR-Support wat je nodig hebt. 
Met twee jaar dagonderwijs of drie jaar avond- en 
weekendonderwijs behaal jij je diploma. 

Loon- en personeelsadministratie, psychologie en 
arbeidsrecht zijn dingen die je hier leert. Je kennis 
aftoetsen doe je in kwartaalexamens, zo blijft de theorie 
behapbaar. Maar praktijk, praktijk en praktijk staan 
voorop in deze veelzijdige opleiding. Een groot deel van 
je tijd loop je stage bij verschillende bedrijven. Al doende 
leert men, nietwaar? Binnen no time ben jij klaar om aan 
de slag te gaan als hr-medewerker, payrollconsulent of 
uitzendconsulent. Hup, aan het werk!

GRADUAAT

Maatschappelijk Werk 

  thomasmore.be/gr-mw

Leren helpen

Jij bent sociaal geëngageerd. Rechtvaardigheid en welzijn 
van je medemens zijn jouw strijdpunten. Jij kan luisteren 
als geen ander, boezemt vertrouwen in en weet van 
aanpakken als het moet. En met al die talenten wil jij je zo 
snel mogelijk nuttig maken in het werkveld. 

Het graduaat Maatschappelijk Werk is echt iets voor 
jou. In twee jaar tijd in dagonderwijs en drie jaar in 
avondonderwijs, ontwikkel je alle skills die je nodig hebt 
om als professionele hulpverlener aan de slag te kunnen. 
Je leert communiceren en werken in team. Je krijgt 
een basis van sociologie, recht en psychologie mee. En 
je wordt een krak in motiveren en bemiddelen. En pas 
op, het beste moet nog komen: al deze dingen leer je al 
doende, in het werkveld, van echte professionals. Al in 
het eerste semester ga je op praktijkbezoek, je eerste 
werkstage volgt niet lang daarna. 

In de gezondheidszorg, ouderenzorg, bij 
leerlingenbegeleiding, buurtwerkingen, sociale diensten 
en op zo veel andere plekken wachten ze op ervaren 
maatschappelijk werkers als jij. Het is aan jou!

GRADUAAT

Orthopedagogische Begeleiding 

  thomasmore.be/gr-opb

Begeleiding op maat

Jij bent een mensenmens. Je voelsprieten voor 
wat anderen voelen of nodig hebben staan altijd 
aan. Opgeven? Nog nooit van gehoord. Toch? Als 
orthopedagogisch begeleider ondersteun je met 
een team van collega’s kwetsbare mensen in hun 
dagdagelijkse leven. Je biedt een luisterend oor, reikt 
concrete handvaten aan en haalt in elke situatie het 
beste naar boven. 

Klinkt dat als muziek in de oren? Schrijf je dan 
als de bliksem in voor onze graduaatsopleiding 
Orthopedagogische Begeleiding. Je leert hier alles over 
orthopedagogie en psychologie. Over gesprekken voeren, 
observeren en samenwerken. Je traint kritisch kijken naar 
de welzijnssector, naar cliënten én jezelf. Steeds met je 
beide voeten in de praktijk, via projecten, gastcolleges en 
stages. En dat alles in twee jaar tijd. Of drie, op je eigen 
tempo, als je studeren wil combineren met werk of gezin. 

Daarna kan je meteen aan de slag als begeleider van 
mensen met een beperking, personen in armoede, 
kinderen in een moeilijke thuissituatie, personen met 
een verslavingsproblematiek of iedereen die jouw sterke 
schouders kan gebruiken!
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BACHELOR

Ergotherapie 

  thomasmore.be/ba-ergo

Een juiste oplossing voor iedereen

Jij ziet mogelijkheden die niemand eerst zag, haalt 
het beste uit iedereen naar boven, gelooft steevast in 
jezelf én in de ander. Ja hoor, er schuilt een steengoede 
ergotherapeut in jou. 

Jouw doel? Mensen met een tijdelijke of blijvende 
beperking helpen hun dagelijkse activiteiten weer uit te 
voeren. In de bachelor Ergotherapie leer je je creativiteit 
om te zetten in professionele hulp. Je leert correct 
communiceren en handelen en krijgt een stevige basis 
menswetenschappen. 

Praktijklessen, hoorcolleges, brainstorms, workshops 
en projecten: ook leren doe je hier outside the box. En 
geen betere plek om te groeien dan op de werkvloer, 
toch? Op het einde van de rit heb je er meer dan duizend 
stage-uren opzitten! Zo kan je na je studie meteen aan 
de slag als ergotherapeut of in een andere coachende, 
coördinerende en opvoedkundige job.

BACHELOR

Human Resources Management* 

  thomasmore.be/ba-hrm

Yes, het is maandag!

Werk maken van welzijn op het werk. Daar ligt nog 
veel werk. Wat jij zoekt? De spiksplinternieuwe 
bacheloropleiding Human Resources Management! 

Hr-cyclus, learning en development, payroll … Dat 
vakjargon wordt jouw tweede taal. En je komt ook écht 
te weten waarover je spreekt. Je leert over werkgeluk, 
hybride werken en superdiversiteit. Maatschappelijke 
trends in de hr houden je scherp. In de human resources 
werk je met mensen. Je ondersteunt ontwikkeling en 
verandering. You like to move it. 

Je haalt het beste in mensen naar boven. Je ziet, je ziet, 
wat anderen niet zien … Duikt er een probleem op? Dan 
heb jij de oplossing al klaar! Met focus op de talenten van 
medewerkers en de waarden van bedrijven. Zo maak je 
écht het verschil voor mensen, teams en organisaties. 

En dat leer je niet enkel en alleen uit boeken. 
Verwacht je aan activerende lesvormen, inspirerende 
praktijkopdrachten, workshops en stages. 

Diploma op zak? Dan is het tijd om aan je eigen werkgeluk 
te bouwen. Als hr-officer, recruiter, uitzendconsulent, 
talentencoach, payrollconsulent, arbeidsbemiddelaar, 
trainer of loopbaanadviseur bijvoorbeeld. Monday blues? 
Niet voor jou! 

BACHELOR

Logopedie en Audiologie 

  thomasmore.be/ba-la

Spraakwatervallen en toonzetters

Mensen communiceren. Elke dag, de hele dag. Toch? 
Als jij staat te popelen om mensen te helpen die net 
daar af en toe last mee hebben, dan is de bachelor 
Logopedie en Audiologie echt iets voor jou. Hier leer je 
alles over stem-, spraak-, taal-, leer-, slik-, gehoor- en/of 
evenwichtsproblemen. En belangrijker: hoe die problemen 
te verhelpen.

Coaching bij stotteren? Stemtherapie bij transgender 
personen? Onderzoek bij dyslexie en dyscalculie? 
Hoortoestellen, cochleaire implantaten? Gebarentaal en 
liplezen? You name it, you learn it.

Pas aan het einde van de rit, kies je jouw specialiteit als 
logopedist of audioloog. Liever beide bachelorsdiploma’s 
op zak? Dan doe je er gewoon nog een jaartje bij. Al zit 
het met werkzekerheid zelfs na één diploma al snor. 
Je kan zo aan de slag in revalidatiecentra, scholen, 
preventiediensten, CLB’s, ziekenhuizen en hoorcentra. Of 
je opent een eigen praktijk.

*  Nieuwe opleiding onder voorbehoud van een positieve beoordeling en goedkeuring door de Vlaamse regering.
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BACHELOR

Orthopedie 

  thomasmore.be/ba-ortho

  Je kan deze opleiding ook in het Engels volgen.

Helpende handen

Wil jij je handigheid, creativiteit en technologische 
inzichten inzetten om mensen te helpen? Ben je geboeid 
door het menselijk lichaam? Dan is onze bachelor 
Orthopedie jouw place to be. 

Orthopedische techniekers ontwerpen hulpmiddelen die 
de mobiliteit van mensen met een lichamelijke beperking 
verbeteren. Dat gaat van steunzolen en korsetten tot 
hoogtechnologische prothesen en rolstoelen. Voor de 
sporter die beter wil presteren of de oudere man die 
dagelijks zijn wandeling wil blijven maken.

Tijdens de opleiding leer je het vak van a tot z. Je klopt 
praktijkuren in onze gloednieuwe werkplaatsen onder 
begeleiding van professionals. En je leert alles over het 
menselijk lichaam en design in theorielessen als anatomie, 
pathologie, biomechanica en digitaal ontwerp. Kies één 
van onze vier afstudeerrichtingen en stap daarna fluitend 
het werkveld in als technoloog, adviseur, salesmanager of 
onderzoeker. Wat jij wil!

BACHELOR

Sociaal Werk 

  thomasmore.be/ba-sw

Een opleiding op mensenmaat

Jij hebt een hart voor mensen. Je wil met én voor 
hen werken en bijdragen aan hun welzijn. Jij wordt 
strijdvaardig door wat je ziet gebeuren in de maatschappij 
en zou wat er misgaat in de wereld wel eens grondig aan 
willen pakken. Jij bent een sociaal werker in spe.

Tijdens de bachelor Sociaal Werk coachen we jou om 
een kritische en zelfbewuste professional te worden. Je 
leert luisteren, begrijpen en communiceren; informeren, 
adviseren en bemiddelen; en alles over wetgevingen 
en organisaties. Via workshops, projecten voor echte 
opdrachtgevers en stages leer je samenwerken in team 
en ontdek je het werkveld op jouw tempo. 

Je afstudeerrichting kies je zelf en de opties na je 
opleiding zijn eindeloos. Je kan aan het werk als 
psychosociaal begeleider, hulpverlener, straathoekwerker, 
justitieassistent, arbeidscoach en nog zo veel meer. Op 
plekken als scholen, gevangenissen, jeugdhuizen, bij de 
overheid, in bedrijven ... Wat het ook wordt, jij maakt het 
verschil!
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BACHELOR

Toegepaste Psychologie 

  thomasmore.be/ba-tp

Mensenpraat

Jij hebt bakken mensenkennis, je kan het niet laten het 
gedrag van je medemens onder de loep te nemen en je 
hebt een groot empathisch vermogen? Onze bachelor 
Toegepaste Psychologie is de plek om jouw talenten te 
verdiepen!

Deze opleiding draait om het ondersteunen en begeleiden 
van mensen. Je leert er wetenschappelijke kennis 
succes vol te combineren met je sociale vaardigheden. 
Gespreksvoering? Groepsdynamieken? Psychologisch 
onderzoek? Check! Resultaten interpreteren, kritisch 
reflecteren en feedback geven? Dubbelcheck!

Dankzij onze verschillende afstudeerrichtingen beslis jij 
zelf waar je specialist in wordt. Volwassenen begeleiden 
als klinisch psycholoog in de geestelijke gezondheidszorg 
of kinderen leren omgaan met pestgedrag als school- en 
pedagogisch psycholoog. Of combineer je je skills liever 
met een sterke basis human resources als arbeids- en 
organisatiepsycholoog? 

Kom snel ontdekken welke psychologisch consulent er 
in jou schuilt, proef van verschillende werelden tijdens 
je stages en ga daarna aan de slag in psychiatrische 
voorzieningen, centra voor leerlingenbegeleiding, 
opvoedingswinkels, hr-advies bureaus, uitzendkantoren en 
elke andere plek waar mens zijn centraal staat!

BACHELOR

Verpleegkunde 

  thomasmore.be/ba-vpk

Yes we care!

Zorg dragen, dat is waar jij voor leeft. Jouw 
verantwoordelijkheidsgevoel en kracht om de boel 
draaiende te houden, kennen geen gelijke. En iedere dag 
met mensen werken. Is het dat wat jij wil doen? Schrijf 
je dan als de bliksem in voor de bachelor Verpleegkunde 
en word een sleutelfiguur in de gezondheids- en 
welzijnssector.

Je start bij de basis: biomedische, psychosociale en 
verpleeg kundige wetenschappen. Je leert klinisch 
redeneren, kritisch denken en helder communiceren. 

Om de verpleegkundige vaardigheden echt in de vingers 
te krijgen, duurt deze opleiding vier jaar. Zo breng je tijd 
genoeg door in onze hightech skillslabs waar je veilig kan 
oefenen met simulatiepatiënten en interactieve robots. 
Ondertussen zet je al je kennis écht om in de praktijk 
tijdens je vele stages. Al vanaf het eerste jaar steek je de 
handen uit de mouwen!

En dankzij de vele keuzevakken stippel je je eigen 
parcours uit. In het ziekenhuis, de thuiszorg, een 
opvangcentrum, de ouderenzorg of als zelfstandige? 
Waar je ook terecht komt, de wereld wacht op jou!

BACHELOR

Voedings- en Dieetkunde 

  thomasmore.be/ba-vd

Eten? Ja hoor!

Lekker eten? Yesss! Goed eten? Wees maar zeker! Krijg jij 
de bibbers van koolsoepdiëten of regels als ‘dertig keer 
kauwen voor je slikt’ en sta je te springen om mensen te 
leren echt gezond te eten? Dan is de bachelor Voedings- 
en Dieetkunde jouw cup of tea!

In deze studie ontdek je alles over voeding, anatomie 
en wetenschappen. Je leert voedingsmiddelen 
analyseren, voeding optimaliseren en iemands 
lichaamssamenstelling bepalen. Je oefent het voeren van 
professionele gesprekken en je leert correcte voedings- 
en dieetadviezen opstellen. Maar ook management en 
ondernemerschap staan op het menu. 

Tijdens vele stages in het tweede en derde jaar leer 
je verschillende doelgroepen als sporters, kinderen 
of patiënten kennen en specialiseer je je tot de 
voedingsexpert die jij wil zijn. Word je klinisch diëtist, 
inspirerende voedingscoach of kwaliteitsmanager in een 
voedingsbedrijf? De keuze is aan jou, lang zullen we eten!

BACHELOR

Vroedkunde 

  thomasmore.be/ba-vk

Van babyrobot tot nieuw leven

Zot van zorg, baby’s en ouders? Zin om iedere dag 
nieuw leven in te blazen? Om ouders te begeleiden 
bij hun eerste stapjes? Duik dan samen met ons de 
bachelor Vroedkunde in. Hier leer je alles over fertiliteit, 
zwangerschap, bevalling, risico’s bij pasgeboren baby’s en 
geneesmiddelen. Kraamzorg kent voor jou geen geheimen 
meer.

Dat leren doe je natuurlijk niet alleen. Onze 
bevallingsrobot en haar robotbaby wachten op jouw 
vakkundige zorg. Je leest het goed: hier leer je de zachte 
kneepjes van het vak in de veilige omgeving van onze 
hightech skillslabs. Om daarna zelfzeker de wondere 
wereld van je stageplekken in te stappen. Al in het eerste 
jaar draai je zes weken mee op de kraamafdeling. In het 
tweede jaar begeleid je zelfstandig je eerste bevalling. 
En waarom zou je je laatste stage niet in het buitenland 
volgen? 

Na drie jaar ben jij helemaal klaar om te helpen in de 
verloskamer, om je over toekomstige ouders te ontfermen 
in ziekenhuizen, kleintjes op te volgen bij Kind en Gezin of 
om als zelfstandig vroedkundige aan de slag te gaan. Krijg 
je niet genoeg van studeren? Dan specialiseer je je toch 
gewoon in een master of haal je op twee jaar een extra 
bachelor Verpleegkunde. Whatever you want, baby!
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BACHELOR

Communicatie

  thomasmore.be/ba-com 

  Je kan deze opleiding ook in het Engels volgen.

Communicatiewonder

Hou jij van mensen inspireren? Ben je rad van tong en 
scherp van pen? Of ga je liever op zoek naar dat ene 
beeld dat alles vertelt? Zie jij trends al van ver aankomen? 
Lig je ’s nachts wakker van perfecte eventlocaties of de 
impact van een juiste tweet? Dan schuilt er een ideale 
communicatiemanager in jou.

Bij Thomas More ga je hands-on te werk. Al vanaf het 
eerste jaar werk je nauw samen met docenten, bedrijven 
en organisaties. Je leert communiceren, interpreteren 
en organiseren door echte concepten, projecten en 
campagnes uit te werken. We doen hier niet alsof.

Het parcours naar je droomjob heb je helemaal zelf in 
handen. Via keuzetrajecten kies jij binnen welk domein 
jij jouw communicatietalent het liefst ontwikkelt. Stage 
loop je op plekken waar je zelf ooit zou willen werken. 
Word je copywriter, digital planner of projectmanager? 
Pr-consultant, eventproducer of toch woordvoerder? Met 
een bachelor Communicatie is alles mogelijk. 

ONTDEK ONZE OPLEIDINGEN IN HET INTERESSEGEBIED

Media 
& Communicatie
Leef jij even hard online als offline? Kom ontwerpen, creëren, doorvragen,  
 organiseren, communiceren, onthullen ...! Scroll door Media & Communicatie.

thomasmore.be/mc
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PROFESSIONELE BACHELORS | 3 JAAR

Communicatie M

   Commerciële Communicatie:

   Branding en Advertising •

   Digital Media Manager •

   Event, Concept en Organisatie •

   Public Relations en Voorlichting:

   Public Relations •

   Woordvoerder •

Informatiemanagement en Multimedia M

   Digital Experience Design  •

Journalistiek M

Media en Entertainment Business M

Study in English  
Information Management and Multimedia M

   International Digital Product Architect •

International Communication and Media M

   Branding and Activation •

   Public and Corporate Affairs •

International Journalism M

International Media and Entertainment Business M

  Afstudeerrichting     Keuzetraject     Keuzetraject binnen een afstudeerrichting
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BACHELOR

Informatiemanagement en Multimedia: 
Digital Experience Design

  thomasmore.be/ba-xd

  Je kan deze opleiding ook in het Engels volgen.

Het internet, jouw speeltuin

Ben je gebeten door flitsende websites en populaire 
apps? Wil je begrijpen hoe Trivago al weet dat je op 
citytrip naar New York wil voor je geboekt hebt of 
waarom je verslingerd bent aan Instagram? Wil je 
creatief leren ontwerpen en coderen en je app of website 
pitchen bij een potentiële klant? Dan zit je goed bij het 
keuzetraject Digital Experience Design! 

Je leert je vak via inspirerende projecten, in ons eigen 
agentschap Dinosource, op stage. Je doet mee aan 
hackatons, designwedstrijden. Een greep uit de 
fascinerende beroepen die je via deze creatieve en 
sprankelende opleiding kan bereiken: user interaction 
designer, creative application developer, graphic/
interactive designer, UX/UI-designer ... Go for it.

BACHELOR

Journalistiek 

  thomasmore.be/ba-jou

  Je kan deze opleiding ook in het Engels volgen.

Zoek de waarheid. Gebruik je stem. Vertel je verhaal.

Je ontmoet graag mensen en bent benieuwd naar hun 
verhaal. Je wil weten hoe iets écht in elkaar zit. En dat 
met de wereld delen. Het goede nieuws? Van die talenten 
kan jij later je job maken!

Een bacheloropleiding Journalistiek biedt je die 
springplank. Je leert er researchen, interviewen, 
schrijven, fotograferen en filmen. Je ontwikkelt digitale 
vaardigheden binnen verschillende media. En je krijgt 
meer inzicht in de brede actualiteit. 

Werken tegen een korte deadline of tijd nemen voor 
langere reportages? Dat doe je in de redactieruimte en de 
professionele radio- en tv-studio’s van Campus De Ham. 
Je maakt content voor mediaplatform 21bis en je verdiept 
je in het medium dat je het beste ligt: tekst en beeld, video 
of audio. Zo ben je helemaal klaar om in je laatste jaar 
tien weken stage te lopen op een redactie in binnen- of 
buitenland. Tonen wat je allemaal hebt geleerd doe je met 
je eindwerk. 

Diploma van de pers gerold? Dan kan je als journalist 
aan de slag bij een krant, nieuwssite, radioredactie, tv-
zender … Boeiende carrière? Check, dubbelcheck. Over 
naar jou! 

BACHELOR

Media en Entertainment Business 

  thomasmore.be/ba-meb

  Je kan deze opleiding ook in het Engels volgen.

Doe meer met je passie voor media

Ben je benieuwd naar het geheim achter een 
succesformat zoals De Mol of De Slimste Mens? Kriebelt 
het om zelf aan de slag te gaan in de media? Search no 
more. Hallo Media en Entertainment Business! MEB voor 
de vrienden. De leukste, coolste en meest ondernemende 
mediaopleiding van Vlaanderen. 

Wat je zoal leert? Verhalen vertellen, presenteren, 
fotograferen en innoveren. Want de nieuwe mediawereld, 
die verandert razendsnel. Oude formats verdwijnen, 
nieuwe verschijnen. Nu is het aan jou om zelf te bepalen 
wat je binnenkort op je scherm ziet. Van tv-formats over 
Instastory’s tot YouTube-series … Je komt te weten hoe 
verschillende media werken en je leert nieuwe concepten 
ontwikkelen. Zowel on- als offline. Daarbij hou je steeds je 
uitgekiende businessstrategie voor ogen. 

Denken én doen: dat is MEB. Theorie pas je meteen toe. 
Je krijgt les van media-experts zoals Felice Dekens en 
Roos Van Acker. Mediaprofessionals delen hun expertise 
en passie met jou tijdens gastcolleges of workshops. En 
we dagen je uit om deel te nemen aan wedstrijden en 
hackatons uit de media- en entertainmentsector. Na drie 
jaar ben je zo helemaal klaar voor een wereldjob in de 
media. Als digital content creator, business developer, tv-
producer … The sky is the limit! Dat is #weareMEB. 
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EDUCATIEVE BACHELOR

Leraar Kleuteronderwijs 

  thomasmore.be/ba-ko

De wereld van morgen in jouw klas!

Jouw enthousiasme kent geen grenzen, jouw creativiteit 
geen gelijke en de leefwereld van kleine kinderen heeft 
voor jou geen geheimen? Schrijf je als de bliksem in voor 
de educatieve bachelor Leraar Kleuteronderwijs!

Tijdens deze opleiding leer je kleuters meenemen op 
ontdekkingsreis door de wondere wereld van woorden, 
beelden, kleuren, natuur en techniek. Je bouwt een 
stevige basiskennis op, leert hoe kleuters evolueren en 
ontwikkelen en hoe je een speelse leeromgeving op hun 
maat creëert. Dit alles leer je door het zelf te doen. Al in 
het eerste jaar ga je op observatiestage en gauw daarna 
ga je zelf aan de slag op verschillende stageplekken. 
Steeds professioneel begeleid door topdocenten. Ontdek 
welke talenten van jou een onvervangbare leraar maken 
en diep jouw interesses uit tot de tools om kinderen 
nieuwsgierig te houden. 

Wist je trouwens dat je deze bachelor ook in een verkort 
traject of in avond- en weekendopleiding kan behalen? Je 
hoort het, geen excuses meer: de kleuterklas wacht op jou!

ONTDEK ONZE OPLEIDINGEN IN HET INTERESSEGEBIED

Onderwijs
Droom je van een job voor de klas? Kom prikkelen, onderwijzen, bewegen, 
begeleiden, spelen, inspireren ...! 10/10 voor Onderwijs.

thomasmore.be/ond
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EDUCATIEVE BACHELORS | 3 JAAR

Leraar Kleuteronderwijs M V

Leraar Lager Onderwijs M T V

Leraar Secundair Onderwijs M T V
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EDUCATIEVE BACHELOR

Leraar Lager Onderwijs 

  thomasmore.be/ba-lo

Leerkracht met eigen stijl

Jij hebt een brede kennis, een tomeloze nieuwsgierigheid 
en een vlotte babbel. Jij kijkt met open blik naar de 
wereld, staat sterk in je schoenen en snápt kinderen van 6 
tot 12 jaar he-le-maal: jij bent de coole juf of meester waar 
alle kinderen op wachten!

In de educatieve bachelor Leraar Lager Onderwijs 
is vakkennis belangrijk. Nederlands, wiskunde, 
wereldoriëntatie, muzische vorming, Frans ... Je leert hoe 
je die vakken het best kan geven. Je leert didactisch 
werken, pedagogisch denken en duidelijk communiceren. 
Al vanaf het eerste jaar sta je voor de klas en in je tweede 
en derde jaar nemen de stages het gaandeweg over van 
de theorie. Zo leer je samen met de kinderen hun en jouw 
talenten ontdekken. Je gaat ook steeds meer op pad, 
de school speelt zich immers ook buiten de klasmuren 
af. Misschien loop je in het derde jaar wel stage in het 
buitenland? Zo ontwikkel je stap voor stap je eigen 
persoonlijkheid als leerkracht.

Natuurlijk sta je er niet alleen voor. Leraar word je samen, 
samen met je docenten en stagebegeleiders, samen 
met je medestudenten, in team. Je werkzekerheid straks 
is alvast gegarandeerd want goede leraars zijn overal 
welkom.

EDUCATIEVE BACHELOR

Leraar Secundair Onderwijs 

  thomasmore.be/ba-so

Je passie delen en inspireren

Wil je jouw passie voor jouw geliefde vakken delen met 
jongeren tussen 12 en 18? Heb je zin om hen te inspireren 
en met hen in dialoog te gaan? Dan is onze educatieve 
bachelor Leraar Secundair onderwijs echt wat voor jou. 

Om te beginnen kies je de twee algemene of technische 
onderwijsvakken waarin jij later wil gaan lesgeven. 
Brede bagage is belangrijk. Daarom verdiep je zowel 
vakinhoudelijk als vakdidactisch. Je werkt ook aan je rol 
als coach en aan je persoonlijkheid, zodat je zelfzeker 
voor de klas staat. Dat leer je vooral in de omgang 
met je leerlingen. Al van in het eerste jaar ga je op 
observatiestage, de actieve stages waarbij je zelf voor de 
klas staat, volgen gauw daarna. Dat is even slikken, maar 
vooral kicken! En geen zorgen, je stagebegeleider is er 
steeds wanneer je er nood aan hebt. 

Na je studie kan je meteen aan de slag als leraar. En dat 
in de eerste en tweede graad van het ASO/TSO/KSO, alle 
jaren van het BSO, het buitengewoon onderwijs en het 
volwassenenonderwijs. Werkzekerheid troef!
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ONTDEK ONZE OPLEIDINGEN IN HET INTERESSEGEBIED

Ontwerp 
& Constructie
Klaar om aan je toekomst te bouwen? Kom ontwerpen, bedenken, schetsen, 
bouwen, berekenen, creëren ...! Teken in bij Ontwerp & Constructie.

thomasmore.be/oc
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PROFESSIONELE BACHELORS | 3 JAAR

Bouw G

   Bouwkunde •

   Houtconstructies •

Interieurvormgeving M

Toegepaste Architectuur M

  Afstudeerrichting     Keuzetraject     Keuzetraject binnen een afstudeerrichting
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BACHELOR

Bouw 

  thomasmore.be/ba-bouw

Thuis op een werf

Zie jij jezelf al gehelmd en gewapend met grootse 
plannen op een werf staan? Voel je iets bij ‘duurzaam’ 
en ‘innovatief’? Is onze bachelor Bouw iets voor jou? Bij 
Thomas More is deze opleiding het fundament voor het 
traject van jouw hart: Bouwkunde of Houtconstructies. 
In beide trajecten leer je meedenken in een bouwteam, 
innovaties concreet toepassen, leidinggeven aan 
medewerkers en onderaannemers of meewerken op 
een studiebureau. Van ontwerp tot management: daar 
tekenen we voor. 

Vanaf dag één koppelen we kennis en vaardigheden 
aan concrete opdrachten in nauwe samenwerking met 
de bouwsector. Een betonprinter bedienen, een houten 
uitkijktoren bouwen, je doet het allemaal. Je zal zien, al 
snel sta je op een echte werf en oefen je het in het echt. 
Ook jouw ‘soft skills’ als communiceren, overleggen, 
managen.

Na een stage van 17 weken, in binnen- of buitenland, ben 
je klaar voor een topjob als werfleider, calculator, planner, 
werkvoorbereider, bouwkundig tekenaar, zelfstandig 
aannemer, en ga zo maar door. The sky is the limit.

BACHELOR

Interieurvormgeving 

  thomasmore.be/ba-iv

Je eigen portfolio, je eigen vormentaal

Schuilt er een designer in jou? In de bachelor 
Interieurvormgeving 
vind je een ideale omgeving om te leren vormgeven. 
Interieurs natuurlijk, maar ook meubilair, objecten, 
buitenruimtes …

Onze campus is een fantastisch speelveld met ateliers, 
een stalenbibliotheek en een boekencollectie van 
topniveau. Ideaal voor al de praktijkervaringen waarmee 
we stap voor stap jouw persoonlijke vormentaal en jouw 
portfolio opbouwen.

Maar first things first: ontwerpen en tekenen, 
presenteren, interieurtechnieken en de deelaspecten 
van het wonen, van trendy kookeiland tot speciale 
badbeleving. Daar teken je voor.

En daarbij ben je heel vaak op pad, je bezoekt 
architectuur- en interieurprojecten, tentoonstellingen 
en bedrijven, misschien neem je wel aan een wedstrijd 
deel. In je laatste jaar ga je voluit voor jouw eigengereide 
bachelorproef, met jouw keuzevakken en loop je stage 
hier of in het buitenland.

Geslaagd? Dan ligt jouw job bij een interieur- of 
architectenbureau al klaar, maar een eigen zaak kan ook. 
Verder studeren? Kies voor onze banaba Meubelontwerp 
of voor een van onze postgraduaten. Of ga nog voor dat 
masterdiploma!

BACHELOR

Toegepaste Architectuur 

  thomasmore.be/ba-ta

Een onmisbare bouwprofessional

Heb je een passie voor architectuur? Wil je een job in die 
sector? In de bachelor Toegepaste Architectuur leer je 
hoe je van een architecturaal project een uitvoerbaar 
bouwproject maakt. Je gaat aan de slag met de 
modernste computerprogramma’s en tekenmodellen. 
Zo word jij straks de schakel tussen de bouwheer, de 
architect en de aannemer.

Een onmisbare bouwprofessional dus, een profiel 
waaraan er in de bouw een nijpend tekort is. Job in the 
pocket. Maar eerst oefenen, oefenen, oefenen. Al in het 
eerste jaar staat praktijk in de steigers en bezoek je 
architectuurprojecten, tentoonstellingen, volg je lezingen. 
In het tweede jaar werk je aan grotere projecten, van 
schets tot volwaardig gebouw, om in het derde jaar 
je specialisatie te kiezen en liefst 34 weken op een 
interessante werkplek mee te draaien, bij een aannemer 
of architect, bij ons of ergens in het buitenland. Assistent-
architect, BIM-expert, calculator, bouwkundig tekenaar?

Het kan allemaal. Daarop kan je bouwen!
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BACHELOR

Leraar Secundair Onderwijs: Lichamelijke 
Opvoeding-Bewegingsrecreatie 

  thomasmore.be/ba-lobr-tu

Een carrière op sportschoenen

Als je een lerarenopleiding zoekt vol beweging, met veel 
sport, met avontuurlijke stages en met een brede keuze 
in wat je later kan worden, dan ben je bij de bachelor 
Leraar Lichamelijke Opvoeding-Bewegingsrecreatie aan 
het juiste adres. Die negen uur sport per week is goed 
aan jou besteed en op de campus vind je alles wat je 
nodig hebt: een FITT-studio, een sporthal met olympische 
allures enz. Maar sporten is niet jouw enige passie. Je 
hebt ook goesting om kinderen en jongeren te coachen, 
te inspireren om meer te bewegen. Met jouw diploma 
mag je zowel in het lager als in het secundair onderwijs 
lichamelijk opvoeding geven. 

In deze bachelor ontdek je dan ook de spelregels van 
pedagogie en didactiek. Hoe je lesgeeft en wat jou tot 
een gedreven leraar maakt, pik je op tijdens stages op 
verschillende scholen. 

En de combo met bewegingsrecreatie maakt het plaatje 
compleet. Je specialiseert je daarin ook in indoor, outdoor 
& event of in individueel sportief talent. Zo kan je later niet 
alleen aan de slag met de klas, maar ook als begeleider 
van groepslessen, als animator en nog veel meer. Waar 

wacht je nog op? Trek je sportschoenen al maar aan. 
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EDUCATIEVE BACHELORS | 3 JAAR

Leraar Secundair Onderwijs T

   Leraar Lichamelijke Opvoeding- 
 Bewegingsrecreatie

•

PROFESSIONELE BACHELORS | 3 JAAR

Bedrijfsmanagement T

   Sport- en Cultuurmanagement:

   E-sportmanager  •

   Sportmanager  •

   Topsportmanager  •

Sport en Bewegen T

   Advanced Personal Trainer  •

   Beweegcoach  •

   G-sportcoach  •

  Sporteducatie  •

ONTDEK ONZE OPLEIDINGEN IN HET INTERESSEGEBIED

Sport
Werk jij je graag in het zweet? Kom prikkelen, onderwijzen, bewegen,  
begeleiden, spelen, inspireren ...! Sprint naar Sport.

thomasmore.be/sport

  Afstudeerrichting     Keuzetraject     Keuzetraject binnen een afstudeerrichting
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BACHELOR

Bedrijfsmanagement:  
Sport- en Cultuurmanagement 

  thomasmore.be/ba-spcm-tu

Sport, event en management

Zot van sport? Van de wereld achter de clubs en 
de kampioenen? Goed in plannen en organiseren? 
On your marks! De afstudeer-richting Sport- en 
Cultuurmanagement (op de campus op of afstand) 
stoomt je klaar voor een carrière in de sport-, event- en 
vrijetijdssector. Een stage op Club Brugge? Bij Lotto 
Soudal? In het Sportpaleis? Kan allemaal.

In je eerste jaar maak je kennis met bedrijfsmanagement. 
Je werkt aan je economische kennis en fietst door de 
sportgeschiedenis.  
Je houdt halt bij (inter)nationale sportfederaties.

In je tweede jaar ontdek je hoe je sponsorstrategieën 
uitwerkt, krijg je een doorgedreven mediatraining, stel 
je sponsorplannen op en organiseer je zelf events. In dat 
tweede jaar loop je veel stage en in het derde jaar nog 
meer en dat kan ook in het buitenland zijn.

Kies jij voor deze ideale combinatie tussen sport, event en 
management en ga je straks aan de slag als financieel of 
administratief medewerker of communicatieprofessional 
in de sport- en vrijetijdssector. Misschien begin je wel je 
eigen start-up? Vooruit dan. Op je plaatsen ... Start!

BACHELOR

Sport en Bewegen 

  thomasmore.be/ba-sb

Stilzitten? Dat is niks voor jou.

Een kantoorjob? Vriendelijk bedankt. Jij houdt van een 
gezonde, actieve levensstijl, vol beweging en afwisseling 
en je zou het top vinden als je daarvan je job kon maken. 
Nu, dat kan … De bachelor Sport en Bewegen is perfecte 
match voor jou. Jij gaat leren hoe je mensen aan het 
bewegen krijgt. Allerlei mensen en diverse doelgroepen 
want iedereen heeft belang bij een (gezond) leven in 
beweging. Je start met een basecamp, je krijgt vakken 
als anatomie en inspanningsfysiologie, maakt kennis 
met een heleboel sporten en bewegingsvormen en 
je coachingskills worden stevig gedrild. De campus in 
Turnhout is trouwens een pareltje met een magnifieke 
sporthal, een FITTlab, een polyvalente zaal en tutti quanti. 

Op de bank zitten is er amper bij. Al in het eerste jaar 
oefen je met echte cliënten, in je tweede jaar loop je 
7 weken stage en in het derde jaar 10 weken stage. 
Waar? In een sport- of fitnessclub, een bedrijf, een 
sportfederatie, een inspanningslab. Wist je dat we zelfs 
frisse stageplaatsen hebben in IJsland, Canada en 
Finland?

Als sporten je passie is en coachen jouw ding, als je 
ondernemend bent en niet bang van een spreidstand, 
twijfel dan niet langer en word een echte hoogopgeleide 
bewegingsexpert, zo een waar deze samenleving zoveel 
nood aan heeft. 
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ONTDEK ONZE OPLEIDINGEN IN HET INTERESSEGEBIED

Technologie 
& ICT
Technologie en informatica in je systeem? Kom programmeren, sleutelen,  
optimaliseren, realiseren, ontwerpen, innoveren ...! Klik met Technologie & ICT.

thomasmore.be/ti
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PROFESSIONELE BACHELORS | 3 JAAR

Autotechnologie SKW

Elektromechanica G SKW

   Automatisering •

   Elektromechanica •

   Klimatisering •

   Onderhoudstechnologie • •

   Procesautomatisering •

Elektronica-ICT G SKW

   Elektronica:

   Embedded Hardware •

   Embedded Software •

   Internet of Things •

   ICT:

   Application Development •

   Applied Artificial Intelligence •

   Cloud and Cyber Security •

   Security, Systems and Services •

   Digital Innovation •

Energietechnologie G

   Duurzame Energie en Klimaat •

   Elektrische Energie •

   Warmte en Koeling •

Ontwerp- en Productietechnologie SKW

   Design Track •

   Industrial Track •

Toegepaste Informatica G

   Application Development •

   Artificial Intelligence •

   Digital Innovation •

Study in English  

Applied Computer Science G

Automotive Technology SKW

Electronics-ICT SKW

   Electronics •

   ICT •
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GRADUATEN | 2 JAAR

Elektromechanische Systemen G SKW

   Meet- en Regeltechnieken • •

   Onderhoudstechnieken • •

Internet of Things G SKW

Programmeren A G L SKW T

Systeem- en Netwerkbeheer G L SKW

Voertuigtechnieken SKW

   Agrarische en Industriële  
 Voertuigen •

   Brom- en Motorfietsen  •

   Personenwagens en Lichte  
 Bedrijfsvoertuigen  •

   Zware Bedrijfsvoertuigen •

  Afstudeerrichting     Keuzetraject 

  Keuzetraject binnen een afstudeerrichting
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GRADUAAT

Elektromechanische Systemen 

  thomasmore.be/gr-ems

Sleutelen aan systemen en machines

Je bent een doener, zoveel is zeker. Met de vingers 
draaien, dat is niets voor jou. Je wil weten hoe die 
machine, hoe dat toestel in elkaar zit want sleutelen dat 
doe je graag. Technische problemen oplossen, machines 
onderhouden, dingen repareren: dat zie je wel zitten. Al 
eens aan de graduaatsopleiding Elektromechanische 
Systemen gedacht? Daarmee ben je op twee jaar tijd (of 
drie jaar als je avondonderwijs volgt) een technicus van 
formaat die in elk bedrijf welkom is.

Elektriciteit en mechanica zijn de basis, maar je leert het 
allemaal vooral in de praktijk, op de werkplek. Machines 
en gereedschappen gebruiken, met elektromechanische 
onderdelen werken, problemen oplossen. Klinkt dat goed? 
In het tweede jaar kies je voor Onderhoudstechnieken of 
Meet- en Regeltechnieken.

Een job vind je zeker: als meet- en regeltechnicus, 
onderhoudstechnicus, machineoperator of technisch- 
commercieel bediende.

GRADUAAT

Internet of Things 

  thomasmore.be/gr-iot

Installeren, configureren en programmeren

Slimme woningen en zelfrijdende auto’s? Dat is de 
combo IT en elektronica. Boeiend? Wat dacht je ervan 
om daaraan mee te werken? De graduaatsopleiding 
Internet of Things, twee jaar in dagonderwijs of drie jaar in 
avond- en weekendonderwijs, kan ook jou op weg zetten 
naar een gegarandeerde job als technicus beveiliging 
of bewaking, of als IoT-technicus of programmeur van 
embedded systemen. Want daarover leer je alles bij 
Thomas More.

En je leert het vooral in de praktijk. Dat is het mooie aan 
een graduaat. Oefeningen, projecten, werkplekleren. 
Zo ontdek je de interfacing van sensoren, wireless 
netwerken, databases. Hoe je domotica configureert en 
draadloze verbindingen test, hoe je de IoT-cloud beveiligt. 
En nog veel meer. 

En mocht je daarin nog verder willen gaan, dan ligt de 
weg naar de bachelor Elektronica-ICT wijd open. 

GRADUAAT

Programmeren 

  thomasmore.be/gr-pr

Leren programmeren in de praktijk

Programmeren. Dat is echt iets voor logische denkers met 
een nieuwsgierig en creatief kantje. Herken jij jezelf daarin? 
Dan is het graduaat Programmeren een buitenkans om 
snel en trefzeker het vak te leren. Dat kan al op twee jaar 
tijd in dagonderwijs, of in drie jaar tijd in avondonderwijs, 
als je wil combineren met een job of een gezin.

Coderen en programmeren: dat zijn de codewoorden. 
Je duikt in talen als C#, je leert websites bouwen en 
applicaties ontwikkelen, maar ook SQL en databeheer. 
En dat doe je niet alleen online. Actuele lessen, lezingen 
door experts, bedrijfsbezoeken wisselen elkaar af en 
gedurende een groot deel van je opleiding loop je stage.

Zo kan je straks vlot aan de slag als programmeur of 
application developer. Werk is er sowieso en een bachelor  
Toegepaste Informatica behalen kan ook nog. Zo zie je 
maar. Let’s code! 

GRADUAAT

Systeem- en Netwerkbeheer 

  thomasmore.be/gr-snb

Klaar om te besturen en te netwerken?

Ben je een computerfreak? Wil je graag weten hoe 
netwerk- en besturingssystemen werken? Wil je 
daar je job van maken? Drie keer ja? Wat dacht je 
dan van het graduaat Systeem- en Netwerkbeheer, 
twee jaar in de dagopleiding en drie jaar in avond- en 
weekendonderwijs en je bent klaar om als ICT-consultant 
of netwerkbeheerder aan de slag te gaan. Zo eenvoudig 
is dat. 

Je leert hoe computers werken en communiceren, staat 
uitgebreid stil bij hardware en software. Je duikt in de 
besturingssystemen Windows en Linux en vist uit hoe je 
servers en netwerken onderhoudt en monitort. Je komt 
ook meer te weten over de cloud. 

En wat mooi is: je leert het allemaal al doende, met 
de nieuwste soft- en hardware voor een groot stuk 
op de werkplek zelf. Dat is ons handelsmerk en jouw 
spijkerharde garantie op een topjob.
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GRADUAAT

Voertuigtechnieken 

  thomasmore.be/gr-vt

Brengt het geluid van een motor je in vervoering?

Ben je gek op auto’s, klinkt het geluid van een motor 
jou als muziek in de oren? En wil je ook weten hoe dat 
werkt? Zie jij jezelf al sleutelen in een topgarage, of droom 
je van een avontuur als wegenwachter? De tweejarige 
graduaatsopleiding Voertuigtechnieken zet je zeker op 
weg. Voorkennis is niet vereist. Goesting des te meer.

Je leert alles over diagnose, aandrijftechnieken en 
verbrandingsmotoren en in het tweede jaar volgen 
actuatoren, sensoren, elektrische voertuigen en 
specialiseer je in jouw favoriete type voertuigen: 
personenwagens, brom- en motorfietsen, 
bedrijfsvoertuigen of agrarische- en industriële 
voertuigen.

En te theoretisch wordt het nooit. Je ‘studeert’ in ons 
autotechnologisch centrum, in ons eigen wagenpark of 
direct op de werkplek. Nog niet uitgestudeerd? Schakel 
dan in een hogere versnelling maar via een kortere weg 
naar onze bachelor Autotechnologie. Starten maar!

BACHELOR 

Autotechnologie 

  thomasmore.be/ba-at

  Je kan deze opleiding ook in het Engels volgen.

Een wereld in transitie

Sleutelen, dat doe je graag. Als het maar iets met een 
motor is: een kart, een bromfiets, een wagen. Het is een 
boeiende wereld, die van de auto, een wereld in transitie, 
waarin de technologie supersnel evolueert. En daar wil 
je bij zijn. Een bacheloropleiding Autotechnologie? Dat is 
echt iets voor jou.

Je leert over mechanica, elektriciteit, elektronica, 
aandrijving en verbranding. Klinkt dat als muziek in je 
oren? Diagnosetools en communicatienetwerken? Het 
is echt een boeiend pakket. Bij Thomas More vind je 
alles om je droom waar te maken, de beste experts 
en een autotechnologisch centrum met een nieuwe 
motortestbank, diagnosetoestellen enz. En je krijgt de 
kans om mee te werken aan uitdagende projecten. Een 
racewagen bouwen voor de Formula Student bv. 

Aan toekomstmogelijkheden geen gebrek want de sector 
is heel breed. Minder sleutelaar en meer expert? Dat 
kan ook. Check dit lijstje: auto-expert, service advisor, 
diagnosetechnicus, technical trainer, technisch-commercieel 
medewerker, zelfstandige … Waar wacht je op?

BACHELOR 

Elektromechanica 

  thomasmore.be/ba-em

De allerbreedste technologieopleiding

Hoe zit dat apparaat in elkaar? Hoe werkt dat? Hoe kan ik 
dat toestel repareren? Dat soort vragen zit in je genen.

Jij bent een bedenker van slimme oplossingen. Jij houdt 
van techniek, van nieuwe technologie. Jij wil niets missen. 
De bacheloropleiding Elektromechanica is voor jou 
gemaakt.

Met deze opleiding kan je alle richtingen uit. Het is de 
breedste technologieopleiding in het hoger onderwijs. 
Je leert over mechanisch ontwerp, elektrotechniek, 
elektronische systemen, energiebeheer, automatisering, 
mechatronica, maar ook over managementvaardigheden 
en teamwerk. Robots programmeren, domoticasystemen, 
3D-ontwerpen, machines automatiseren, regelen, 
onderhouden … Het zit allemaal in de diverse afstudeer-
richtingen en keuzetrajecten van dit innovatieve vak. 

En je wordt wat je maar wil. Een toffe job heb je zo te 
pakken. CAD- of productontwerper, PLC-programmeur, 
veiligheidsadviseur, engineer machinebouw, 
energiecoördinator, projectleider onderhoud, zelfstandig 
ondernemer. Te veel om op te noemen. Jij beslist.

BACHELOR 

Elektronica-ICT 

  thomasmore.be/ba-eict

  Je kan deze opleiding ook in het Engels volgen.

Slimme oplossingen voor alles en nog wat

De wereld van elektronica en ICT is zo snel in ontwikkeling 
en zo omvattend dat onze bachelor Elektronica-ICT liefst 
acht specialisaties groepeert. Maar geen nood, wij zorgen 
er altijd voor dat je een stevige wetenschappelijke basis 
krijgt en van alle markten thuis bent. 

Wil jij dus het fijne weten van computers en netwerken, 
van cybersecurity, beeld en geluid, the internet of things 
of smart homes? Dan ben je bij Thomas More aan het 
juiste adres. 

Als elektronicus focus je op microcontrollers, 
elektronische schakelingen, audio- en videoapparatuur, 
robotjes ... Als ICT-er ben je meer into computers, 
websites, softwareapplicaties en netwerken.

Wat denk je? Apps ontwikkelen, de geheimen van AI 
ontrafelen, cloud en cyberspace beveiligen, webdesigner 
worden, hardware ontwikkelen, besturingssystemen 
opzetten? Of voel je meer voor sensoren en 
smarthometechnologie? Het kan allemaal. Wij helpen 
je graag om te onderzoeken welk traject jou het best 
zal liggen. Over werkzekerheid hoef je je geen zorgen te 
maken. Je moet enkel nog een keuze maken. Jouw keuze.
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BACHELOR 

Energietechnologie 

  thomasmore.be/ba-ent

Voor een duurzame toekomst

Energie is hot. Hoe gaan we straks duurzaam energie 
produceren en in de bevoorrading voorzien? Hoe houden 
we het veilig en betaalbaar?

Wil je meewerken aan de oplossing van deze gigantische 
vraagstukken, meebouwen aan de energievoorziening 
van de toekomst? Ben je ook een tikkeltje manager en 
ondernemer? Wil jij de expert worden in innovatieve 
technieken? Ben jij de gamechanger die volop de kaart 
van duurzame oplossingen trekt? Kies dan voor de 
opleiding Energietechnologie en leer energiesystemen 
ontwerpen, beheren en optimaliseren.

Bij Thomas More is de eerste fase gemeenschappelijk. 
Je start met een brede elektrische en thermische 
basiskennis. Specialiseren doe je pas in de tweede fase. 
Dan kies je voor Elektrische Energie, voor Duurzame 
Energie en Klimaat of voor Warmte en Koeling.

Aan jobs geen gebrek: energie-experts zijn gegeerd, want 
de uitdagingen voor de komende jaren zijn groot.

BACHELOR 

Ontwerp- en Productietechnologie 

  thomasmore.be/ba-opt

Van idee tot product

Een dementievriendelijke tandemfiets. Dat was een 
van de ideeën die onze studenten dit jaar met succes 
uitwerkten. Ze haalden er de krant mee. Daar draait het in 
de bacheloropleiding Ontwerp- en Productietechnologie 
om: een idee omzetten in een ontwerp en een ontwerp in 
een nieuw product. Als jij graag weet hoe dingen in elkaar 
zitten, als je ze uit elkaar wil draaien en er nieuwe dingen 
mee wil maken, als je creatief en handig bent, dan is dit de 
opleiding die jou op het lijf geschreven is. 

Bij Thomas More maak je gebruik van de modernste 
infrastructuur en technologie. Je maakt kennis met 
traditionele materialen, maar ook met kunststoffen en 
composietmaterialen en je bestudeert geavanceerde 
ontwerp- en meettechnieken. Maar bovenal breng je die 
kennis snel in de praktijk, in uitdagende projecten, zoals 
de bouw van het Shell Eco Drive-prototype, een E-bike, 
enz. Alleen iets voor uitvinders? Vergeet het maar. 

Er liggen mooie jobs op jou te wachten in de vliegtuig- 
en ruimtevaartindustrie, in de metaal-, de chemische, 
de automotive en de kunststofindustrie als ontwerper, 
technisch tekenaar, machine- of werktuigbouwer, 
productieverantwoordelijke. En nog veel meer.

BACHELOR 

Toegepaste Informatica 

  thomasmore.be/ba-ti

  Je kan deze opleiding ook in het Engels volgen.

Schakel tussen mens en machine

OK, je hebt interesse in IT, maar dat betekent niet je alleen 
maar met je neus in de machines wil zitten. Want je bent 
ook sociaal, je gaat ook in je werk graag met mensen om. 
Kijk, dan is de bacheloropleiding Toegepaste Informatica 
jouw roeping. 

We zorgen ervoor dat jij een straffe informaticus wordt, 
een applicatiebouwer of een webdesigner, dat je de 
geknipte persoon bent voor het opzetten en beveiligen 
van netwerken en het beheren van databanken. Daar 
kan je op rekenen. Maar je leert evengoed klantgericht 
maatwerk leveren, zodat jij de ideale schakel bent tussen 
de mens met een digitale vraag en de machine met de 
digitale oplossing voor zijn probleem. Mooi toch. 

Wat wil je dus worden? Programmeur, systeemanalist, 
consultant, softwaremanager, systeemontwikkelaar, 
IT-projectmanager, systeem- of netwerkbeheerder, 3D- 
en multimediadeveloper, gameontwikkelaar, software-
engineer, webdeveloper, zelfstandig ondernemer … Werk 
aan de winkel!
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ONTDEK ONZE

locaties en 
campussen

Campus National

 fb.com/weareantwerpen
Kronenburgstraat 62-68
2000 Antwerpen
+ 32 (0)3 241 08 06
info.national@thomasmore.be

 Antwerpen

Campus Sanderus

 fb.com/weareantwerpen
Molenstraat 8  
2000 Antwerpen 
+ 32 (0)3 241 08 29 
info.sanderus@thomasmore.be

 Antwerpen

Campus Sint-Andries

 fb.com/weareantwerpen
Sint-Andriesstraat 2  
2000 Antwerpen 
+ 32 (0)3 432 40 40 
info.sintandries@thomasmore.be

 Antwerpen

Campus Geel

 fb.com/wearegeel
Kleinhoefstraat 4  
2440 Geel 
+ 32 (0)14 56 23 10 
info.geel@thomasmore.be

 Geel
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Campus Lier

 fb.com/wearelier
Antwerpsestraat 99 
2500 Lier 
+ 32 (0)14 56 44 50 
info.lier@thomasmore.be

 Lier

Campus De Ham

 fb.com/wearemechelen
Raghenoplein 21bis 
2800 Mechelen 
+ 32 (0)15 36 91 00 
info.deham@thomasmore.be

 Mechelen

Campus De Vest

 fb.com/wearemechelen
Zandpoortvest 60 
2800 Mechelen 
+ 32 (0)15 36 91 00 
info.devest@thomasmore.be

 Mechelen

Campus Kruidtuin

 fb.com/wearemechelen
Lange Ridderstraat 44 
2800 Mechelen 
+ 32 (0)15 36 92 00 
info.kruidtuin@thomasmore.be

 Mechelen

Campus Lucas Faydherbe

 fb.com/wearemechelen
Zandpoortvest 16 
2800 Mechelen 
+ 32 (0)15 36 92 40 
info.faydherbe@thomasmore.be

 Mechelen

Campus De Nayer

 fb.com/wearedenayer
Jan De Nayerlaan 5 
2860 Sint-Katelijne-Waver 
+ 32 (0)15 31 69 44 
info.denayer@thomasmore.be

 Sint-Katelijne-Waver

Lesplaats Sint-Niklaas

 fb.com/sintniklaas
Kroonmolenstraat 4 
9100 Sint-Niklaas 
+ 32 (0)15 36 91 17 
info.sintniklaas@thomasmore.be

 Sint-Niklaas

Campus Turnhout

 fb.com/weareturnhout
Campus Blairon 800 
2300 Turnhout 
+ 32 (0)14 80 61 01 
info.turnhout@thomasmore.be

 Turnhout

Campus Vorselaar

 fb.com/wearevorselaar
Lepelstraat 2 
2290 Vorselaar 
+ 32 (0)14 50 81 60 
info.vorselaar@thomasmore.be

 Vorselaar
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WELKOM IN ANTWERPEN

Campus 
National 

Antwerpen telt 50.000 studenten en toch is het geen 
typische studentenstad. Antwerpen, met de A van …, 
is ‘t stad, het stad. Ze heeft de rankste kathedraal en 
het mooiste station, de Meir, de Keyserlei (Kaaserlaa), 
de haven, de kaaien, het moma en het mas … Het is 
een bruisende metropool, de thuis van een half miljoen 
mensen en liefst 170 nationaliteiten.

Thomas More heeft drie campussen in het hart van ‘t 
stad. Campus National is een unieke locatie waar leren 
centraal staat. Er zijn studieruimtes,  lesruimtes, een 
gezellig café … Er worden tentoon stellingen georganiseerd 
en er is ruimte voor sport- of andere studenteninitiatieven. 
Tijdens de examenperiode is Campus National bovendien 
voor vele Antwerpse studenten een favoriete blokplek! De 
campus ligt op wandelafstand van Campus Sanderus en 
Campus Sint-Andries.

 fb.com/weareantwerpen

Bereikbaarheid 

   De snelste manier om je in Antwerpen te verplaatsen 
is vaak de fiets. Geen eigen fiets? Huur op de campus 
of bij Levanto een fiets, voor een dag of langer. Of 
gebruik de handige rode fietsjes van Vélo.

   Afhankelijk van je traject reis je tot Antwerpen-
Centraal of Antwerpen-Berchem. Daar spring je de 
bus, tram of fiets op, in rechte lijn naar de campus!  
www.nmbs.be

   Studeren in ‘t stad = een uitgekiend netwerk van bus- 
en tramroutes vlakbij de campussen. www.delijn.be

   Slim op weg? Er zijn veel duurzame alternatieven om 
je naar en binnen Antwerpen te verplaatsen. Toch 
verknocht aan je wagen? Calculeer voldoende tijd in 
om een parkeer plaats op straat te vinden. Vrije zetels 
stel je ter beschikking via thomasmore.carpool.be.

   Je deelt ‘t stad met 2.871 Thomas More-studenten.

Kronenburgstraat 62-68, 2000 Antwerpen
+ 32 (0)3 241 08 06
info.national@thomasmore.be

36 Locaties en campussen  |  Antwerpen - Campus National



WELKOM IN ANTWERPEN

Campus  
Sanderus 

Antwerpen telt 50.000 studenten en toch is het geen 
typische studentenstad. Antwerpen, met de A van …, 
is ‘t stad, het stad. Ze heeft de rankste kathedraal en 
het mooiste station, de Meir, de Keyserlei (Kaaserlaa), 
de haven, de kaaien, het moma en het mas … Het is 
een bruisende metropool, de thuis van een half miljoen 
mensen en liefst 170 nationaliteiten.

Thomas More heeft drie campussen in het hart van ‘t 
stad. Campus Sanderus is helemaal uitgerust met de 
nieuwste snufjes om je opleiding alle kansen op slagen 
te geven: een hightech audiolab, een zwevende aula, 
hypermoderne observatie- en praktijklokalen, een 
studentenlounge, een groene patio …  
 
En natuurlijk kan je ook terecht op Campus National en  
Campus Sint-Andries.

 fb.com/weareantwerpen

Bereikbaarheid 

   De snelste manier om je in Antwerpen te verplaatsen 
is vaak de fiets. Geen eigen fiets? Huur op de campus 
of bij Levanto een fiets, voor een dag of langer. Of 
gebruik de handige rode fietsjes van Vélo.

   Afhankelijk van je traject reis je tot Antwerpen-
Centraal of Antwerpen-Berchem. Daar spring je de 
bus, tram of fiets op, in rechte lijn naar de campus!  
www.nmbs.be

   Studeren in ‘t stad = een uitgekiend netwerk van bus- 
en tramroutes vlakbij de campussen. www.delijn.be

   Slim op weg? Er zijn veel duurzame alternatieven om 
je naar en binnen Antwerpen te verplaatsen. Toch 
verknocht aan je wagen? Calculeer voldoende tijd in 
om een parkeer plaats op straat te vinden. Vrije zetels 
stel je ter beschikking via thomasmore.carpool.be.

   Je deelt ‘t stad met 2.871 Thomas More-studenten.

Molenstraat 8, 2000 Antwerpen
+ 32 (0)3 241 08 29
info.sanderus@thomasmore.be
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Antwerpen telt 50.000 studenten en toch is het geen 
typische studentenstad. Antwerpen, met de A van …, 
is ‘t stad, het stad. Ze heeft de rankste kathedraal en 
het mooiste station, de Meir, de Keyserlei (Kaaserlaa), 
de haven, de kaaien, het moma en het mas … Het is 
een bruisende metropool, de thuis van een half miljoen 
mensen en liefst 170 nationaliteiten.

Thomas More heeft drie campussen in het hart van ‘t 
stad. Campus Sint-Andries, midden in de gelijknamige 
volkswijk dicht bij de Groenplaats, zit vol leven: unieke 
winkels, pleintjes, restaurants en koffiebars. En op de 
campus vind je alles wat je nodig hebt: goed uitgeruste 
leslokalen, een studentenrestaurant, een leercentrum, en 
zelfs een gezellig dakterras en een keldercafé!  
 
En natuurlijk kan je ook terecht op Campus National en 
Campus Sanderus.

 fb.com/weareantwerpen Bereikbaarheid 

   De snelste manier om je in Antwerpen te verplaatsen 
is vaak de fiets. Geen eigen fiets? Huur op de campus 
of bij Levanto een fiets, voor een dag of langer. Of 
gebruik de handige rode fietsjes van Vélo.

   Afhankelijk van je traject reis je tot Antwerpen-
Centraal of Antwerpen-Berchem. Daar spring je de 
bus, tram of fiets op, in rechte lijn naar de campus!  
www.nmbs.be

   Studeren in ‘t stad = een uitgekiend netwerk van bus- 
en tramroutes vlakbij de campussen. www.delijn.be

   Slim op weg? Er zijn veel duurzame alternatieven om 
je naar en binnen Antwerpen te verplaatsen. Toch 
verknocht aan je wagen? Calculeer voldoende tijd in 
om een parkeer plaats op straat te vinden. Vrije zetels 
stel je ter beschikking via thomasmore.carpool.be.

WELKOM IN ANTWERPEN

Campus 
Sint-Andries 

   Je deelt ‘t stad met 2.871 Thomas More-studenten.

Sint-Andriesstraat 2, 2000 Antwerpen
+ 32 (0)3 432 40 40
info.sintandries@thomasmore.be
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WELKOM OP

Campus Geel 
 

   Je deelt de campus met 5.417 Thomas More-studenten.

Een brede keuze opleidingen, gezelligheid  
troef én een straffe kotcommunity, dat is Campus 
Geel. De campus ligt midden in het groen en toch 
niet ver van het centrum. Tussen het station en de 
campus rijdt een pendelbus met een dienstregeling 
die is afgestemd op jouw lesrooster. Makkelijker kan 
niet! En hoe zit het met het studentenleven in Geel, 
horen we je vragen ... Aan animo en activiteiten geen 
gebrek. Met 700 kotstudenten en heel wat hyperactieve 
studentenverenigingen is Geel de perfecte locatie voor 
een geslaagde studententijd!

Met 14 bacheloropleidingen is Campus Geel de 
Thomas More-campus met het grootste aanbod aan 
basisopleidingen. Daarnaast worden er ook heel wat 
graduaatsopleidingen, vervolgopleidingen en vormingen 
georganiseerd. Deze campus bruist, van ‘s morgens tot ‘s 
avonds, en biedt voor elk wat wils!

 fb.com/wearegeelBereikbaarheid 

   Haal je fiets van stal en trap je dag op gang! Via 
stuvo huur je voordelig een (elektrische) fiets. Voor 
koersfietsen (yes, je kan douchen!) en elektrische 
fietsen hebben we een speciale fietsenstalling. Zo 
vertrek je aan het einde van de dag altijd met een 
volle batterij.

   Neem de lijn Antwerpen-Neerpelt-Hasselt, stap af in 
station Geel en spring op de pendelbus. Combineer 
enga vlot door het verkeer! Bye filestress!  
www.nmbs.be

   Bus 15b wacht je op aan station Geel. Vergissen is 
onmogelijk, want op de bus lees je ‘Thomas More’.  
10 minuutjes later sta je al op de campus. Een bushalte 
op de campus! Wie kan dat zeggen? www.delijn.be

   Parkeren doe je op de ruime parking. Deel je je auto? 
Dan mogen jullie parkeren op onze carpoolparking 
vlakbij de achteringang! thomasmore.carpool.be.

Kleinhoefstraat 4, 2440 Geel
+ 32 (0)14 56 23 10
info.geel@thomasmore.be
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WELKOM OP

Campus Lier 

Campus Lier is een cosy campus midden in Lierke 
Plezierke. Een gezellige stad, met een prachtig  
historisch centrum. 

De campus is modern en levendig en ligt op amper 400 
meter van het station en van de Grote Markt. Je hebt 
dus alles binnen handbereik: een Starbucks, leslokalen, 
skillslabs en aula’s op de campus, maar ook winkels, cafés, 
eethuisjes en een prachtige natuur binnen en net buiten 
de stadsgrenzen!

 fb.com/wearelier

Bereikbaarheid 

   Kom je met de fiets? Dan kan je overdekt parkeren op 
de campus. Is je communiefiets klaar voor het stort? 
Huur dan bij stuvo een (elektrische) fiets.

   Station Lier ligt op 400 meter van de campus. Van bij 
het station heel de tijd rechtdoor. Je kan niet missen! 
Benieuwd of je de winkelstraat kunt weerstaan. ;-) 
www.nmbs.be

   Busje komt zo! Heel wat buslijnen hebben een halte 
aan het station. De meeste van deze lijnen stoppen in 
de Antwerpsestraat en de Kolveniersvest, vlakbij de 
campus. www.delijn.be

   Toch met de auto? Je kan 5 uur gratis parkeren 
aan het station. Anders wijk je uit naar parking 
Kartuizerveld (5 min. stappen) of parking De Mol  
(15 min. stappen). Carpoolen?  
Check thomasmore.carpool.be.

Antwerpsestraat 99, 2500 Lier
+ 32 (0)14 56 44 50
info.lier@thomasmore.be

   Je deelt de campus met 729 Thomas More-studenten.
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WELKOM IN MECHELEN

Campus 
De Ham

Campus De Ham is je thuisbasis. Een gezellige en hippe 
mediacampus met een groot mediaforum voor events 
en meetings, een communicatiebureau, professionele 
radio-, tv- en fotostudio’s, montageruimtes, grafische 
ateliers en een newsroom. Of ga eens langs bij het Pro 
Media Lab, waar je als mediastudent alle professionele 
audiovisueel materiaal kunt ontlenen tegen spotprijzen. 
Effe time-out? In het mediacafé geniet je dagelijks van 
een lekkere koffie of een kop verse soep. De sfeer tussen 
docenten en studenten is werkelijk bijzonder op Campus 
De Ham. Kom dat zien: je voelt je hier meteen thuis!

Mechelen is hip en happening. Een stad op 
studentenmaat. Met een cappuccino on the go van het 
station naar de campus. Na je examen lunchen in de 
zon en nog eventjes langs de winkelstraat. Terug het 
leercentrum in om te studeren, boeken snel afzetten op 
kot en je kan vertrekken om te gaan feesten! In Mechelen 
is alles dichtbij. #2800love, inderdaad!

 fb.com/wearemechelen

Bereikbaarheid 

   Is je communiefiets nu echt klaar voor het stort? 
Bij stuvo kan je een (elektrische) fiets huren. 
Parkeren doe je voor de deur. Of op de overdekte 
fietsenstalling van Campus De Vest, aan de overkant. 
Dubbele winst!

   Afhankelijk van je traject reis je tot Mechelen of tot 
Mechelen-Nekkerspoel. Vanuit beide stations ben je 
op een kleine tien minuutjes in de les. www.nmbs.be

   Stap uit de bus en wandel gewoon binnen. Halte 
Zandpoortvest ligt vlak voor de deur. Als het regent 
word je zelfs niet nat! www.delijn.be

   Gratis parkeren doe je op het Douaneplein, net buiten 
de ring. Tien minuten later sta je op de campus. Slecht 
geslapen of te laat vertrokken? Dan parkeer je op 
de goedkope betaalparking vlak naast de campus. 
Carpoolen? Een adres: thomasmore.carpool.be.

   Je deelt de stad met 6.444 Thomas More-studenten.

Raghenoplein 21bis, 2800 Mechelen
+ 32 (0)15 36 91 00
info.deham@thomasmore.be
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WELKOM IN MECHELEN

Campus 
De Vest

Mechelen is hip en happening. Een stad op studenten-
maat. Met een cappuccino on the go van het station 
naar de campus. Na je examen lunchen in de zon en 
nog eventjes langs de winkel. Terug het leercentrum in 
om te studeren, boeken snel afzetten op kot en je kan 
vertrekken om te gaan feesten! In Mechelen is alles 
dichtbij. 

#2800love, inderdaad!

 fb.com/wearemechelen

   Je deelt de stad met 6.444 Thomas More-studenten.

Bereikbaarheid 

   Is je communiefiets nu echt klaar voor het stort? 
Bij stuvo kan je een (elektrische) fiets huren. 
Parkeren doe je voor de deur. Of op de overdekte 
fietsenstalling van Campus De Vest, aan de overkant. 
Dubbele winst!

   Afhankelijk van je traject reis je tot Mechelen of tot 
Mechelen-Nekkerspoel. Vanuit beide stations ben je 
op een kleine tien minuutjes in de les. www.nmbs.be

   Stap uit de bus en wandel gewoon binnen. Halte 
Zandpoortvest ligt vlak voor de deur. Als het regent 
word je zelfs niet nat! www.delijn.be

   Gratis parkeren doe je op het Douaneplein, net buiten 
de ring. Tien minuten later sta je op de campus. Slecht 
geslapen of te laat vertrokken? Dan parkeer je op 
de goedkope betaalparking vlak naast de campus. 
Carpoolen? Een adres: thomasmore.carpool.be.

Zandpoortvest 60, 2800 Mechelen
+ 32 (0)15 36 91 00
info.devest@thomasmore.be
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Campus Kruidtuin is  een op en top ervaringsgerichte 
campus waar onderwijs centraal staat: we leiden er de 
leerkrachten kleuter-, lager en secundair onderwijs van 
de toekomst op. Het leercentrum, het juniorfablab, het 
I-lab, het zwiebelbos en het kleuterlabo zijn er de ultieme 
plekjes voor studenten om gewoon wat te chillaxen of 
om (samen) te werken aan projecten en opdrachten. 
Dankzij onze unieke infrastructuur krijg je de kans om 
‘het vak’ in een veilige omgeving te leren.

Mechelen is hip en happening. Een stad op 
studentenmaat. Met een cappuccino on the go van het 
station naar de campus. Na je examen lunchen in de 
zon en nog eventjes langs de winkelstraat. Terug het 
leercentrum in om te studeren, boeken snel afzetten op 
kot en je kan vertrekken om te gaan feesten! In Mechelen 
is alles dichtbij. #2800love, inderdaad!

 fb.com/wearemechelen

   Je deelt de stad met 6.444 Thomas More-studenten.

WELKOM IN MECHELEN

Campus 
Kruidtuin

Bereikbaarheid 

   Is je communiefiets nu echt klaar voor het stort? 
Bij stuvo kan je een (elektrische) fiets huren. 
Parkeren doe je voor de deur. Of op de overdekte 
fietsenstalling van Campus De Vest, aan de overkant. 
Dubbele winst!

   Afhankelijk van je traject reis je tot Mechelen of tot 
Mechelen-Nekkerspoel. Vanuit beide stations ben je 
op een kleine tien minuutjes in de les. www.nmbs.be

   Stap uit de bus en wandel gewoon binnen. Halte 
Zandpoortvest ligt vlak voor de deur. Als het regent 
word je zelfs niet nat! www.delijn.be

   Gratis parkeren doe je op het Douaneplein, net buiten 
de ring. Tien minuten later sta je op de campus. Slecht 
geslapen of te laat vertrokken? Dan parkeer je op 
de goedkope betaalparking vlak naast de campus. 
Carpoolen? Een adres: thomasmore.carpool.be.

Lange Ridderstraat 44, 2800 Mechelen
+ 32 (0)15 36 92 00
info.kruidtuin@thomasmore.be
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WELKOM IN MECHELEN

Campus Lucas 
Faydherbe

Campus Lucas Faydherbe is een stimulerend 
complex met grote en lichte ateliers. In het werkhuis 
vind je de hipste tools: 3D-printers, lasercutters, 
paneelzaagmachines … De hartelijke en gezellige sfeer 
op de campus is uniek. Niemand is een nummer en er zijn 
geen drempels tussen docenten en studenten.

Mechelen is hip en happening. Een stad op 
studentenmaat. Met een cappuccino on the go van 
het station naar de campus. Na je examen lunchen 
in de zon en nog eventjes langs de winkel. Terug het 
leercentrum in om te studeren, boeken snel afzetten 
op kot en je kan vertrekken om te gaan feesten! In 
Mechelen is alles dichtbij. #2800love, inderdaad!

   Je deelt de stad met 6.444 Thomas More-studenten.

Bereikbaarheid 

   Is je communiefiets nu echt klaar voor het stort? 
Bij stuvo kan je een (elektrische) fiets huren. 
Parkeren doe je voor de deur. Of op de overdekte 
fietsenstalling van Campus De Vest, aan de overkant. 
Dubbele winst!

   Afhankelijk van je traject reis je tot Mechelen of tot 
Mechelen-Nekkerspoel. Vanuit beide stations ben je 
op een kleine tien minuutjes in de les. www.nmbs.be

   Stap uit de bus en wandel gewoon binnen. Halte 
Zandpoortvest ligt vlak voor de deur. Als het regent 
word je zelfs niet nat! www.delijn.be

   Gratis parkeren doe je op het Douaneplein, net buiten 
de ring. Tien minuten later sta je op de campus. Slecht 
geslapen of te laat vertrokken? Dan parkeer je op 
de goedkope betaalparking vlak naast de campus. 
Carpoolen? Een adres: thomasmore.carpool.be.

Zandpoortvest 16, 2800 Mechelen
+ 32 (0)15 36 92 40
info.faydherbe@thomasmore.be

44 Locaties en campussen  |  Mechelen - Campus Lucas Faydherbe



WELKOM IN  
SINT-KATELIJNE-WAVER

Campus 
De Nayer

Campus De Nayer is dé technologiecampus bij uitstek. 
Gelegen tussen Antwerpen en Brussel en vlakbij 
Mechelen. Naast de fietso strade, op wandelafstand 
van het station en prima bereikbaar met de auto. Reken 
daar nog 12.000 vierkante meter hoog technologische 
laboratoria, een autotechnologisch centrum én een 
lascentrum bij. En je begrijpt waarom al dat (jong) 
technologiegeweld voor Campus De Nayer kiest.

Creatief denken én doen in de Makerspace 
In onze Makerspace kan je zelf experimenteren, 
technologische hoogstandjes uitproberen, je eerste 
prototype bouwen of zelfs kleine volumes produceren. In 
dit maakatelier stellen we allerlei machines, materialen en 
gereedschappen ter beschikking. 3D-printers, lasercutters 
en freesmachines: je vindt het er allemaal!

 fb.com/wearedenayer

Bereikbaarheid 

   Bij stuvo kan je een (elektrische fiets) huren. Vanop de 
fietostrade tussen Antwerpen en Mechelen zie je de 
oranje Thomas More vlaggen al waaien. Zonder file en 
met een frisse neus kom je aan in de les. Een nieuw 
snelheidsrecord neergezet? Geen paniek! Je kan 
douchen op de campus.

   De volgende halte is: Campus De Nayer! Vanuit het 
station van Sint-Katelijne-Waver is het maar 600 
meter stappen tot bij de campus. Je lessenrooster 
sluit naadloos aan op de dienstregeling van de treinen. 
www.nmbs.be

   Busje komt zo? Halte Goorboslei ligt op 140 meter  
van de campus. www.delijn.be

   Er is een ruime campusparking met extra 
carpoolparking. thomasmore.carpool.be.

   Je deelt de campus met 1.167 Thomas More-studenten.

Jan De Nayerlaan 5, 2860 Sint-Katelijne-Waver
+ 32 (0)15 31 69 44
info.denayer@thomasmore.be
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   Je deelt de stad met 20 Thomas More-studenten.

WELKOM OP 

Lesplaats 
Sint-Niklaas

Oh zo verrassend! In het hart van het Waasland, tussen 
Gent en Antwerpen, zet Sint-Niklaas de trend. Het is dé 
draaischijf van de hele regio.

Typisch Sint-Niklaas? Het grote evenementen plein, de 
Grote Markt, de jaarlijkse ballon- of Vredefeesten en het 
Waasland Shopping Center. Maar meer en meer mensen 
vinden ook hun weg om er te komen studeren.  
Jij misschien ook!

Ga je voor een graduaatsopleiding Accounting 
Administration in avondonderwijs? Dan kan je kiezen 
voor onze lesplaats Sint-Niklaas, op de campus van het 
Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC. Goede vibes 
van volwassenen-met-goesting-om-te-leren aanwezig!

 fb.com/sintniklaas

Bereikbaarheid 

   Is je communiefiets nu echt klaar voor het stort? Bij 
stuvo kan je een (elektrische) fiets huren. Installeer 
Strava al maar.

   “Deze trein stopt in: Sint-Niklaas.” Pak vanuit het 
station de bus of maak je stappenteller blij. Vijftien 
minuten later wandel je het leslokaal binnen.  
www.nmbs.be

   Kom je met de bus? Laat de app van De Lijn je dan 
waarschuwen wanneer je bij de halte Grote Markt 
bent. Nog vijf minuten wandelen en je bent er! 
www.delijn.be

   Parkeren doe je ’s avonds gratis op de 
Jonathanparking en vlakbij school. Carpoolen?  
Eén adres: thomasmore.carpool.be.

Kroonmolenstraat 4, 9100 Sint-Niklaas
+ 32 (0)15 36 91 17
info.sintniklaas@thomasmore.be

46 Locaties en campussen  |  Lesplaats Sint-Niklaas



De Turnhoutse campus lijkt zo uit de toekomst geplukt: 
vrolijke kleuren, grote raampartijen, supermoderne 
lokalen. 

De baseline van de campus is ‘altijd in beweging’ en dat 
is eraan te zien. Het gebouw is een bruisende biotoop 
voor opleidingen in onderwijs, sport, gezondheid, business 
en technologie. Met een prachtige sporthal, glanzende 
skillslabs, stijlvolle auditoria, een hightech beweegstudio, 
een fittlab en een polyvalente zaal zit je goed voor een 
opleiding op maat van jouw ambities!

 fb.com/weareturnhout

Bereikbaarheid 

   Fietsersbenen? Bij stuvo kan je een (elektrische) fiets 
huren. Zonder file en met een frisse neus kom je aan 
op de campus. Een nieuw snelheidsrecord neergezet? 
Geen paniek! Je doucht gewoon op de campus.

   Het station van Turnhout ligt op 900 meter van de 
campus. Pak de bus of kom te voet. Altijd in beweging! 
www.nmbs.be

   Kom je met de bus? Laat de app van De Lijn je 
dan waarschuwen wanneer halte De Merodelei in 
zicht komt. 450 meter verder ligt de campus. Je 
stappenteller is je dankbaar! www.delijn.be

   Kom je met de auto en doe je aan carpoolen? Dan 
heb je in Turnhout een stapje voor en mag je afslaan 
bij onze ruime carpoolparking.  
thomasmore.carpool.be.

   Je deelt de campus met 1.566 Thomas More-studenten.

WELKOM OP

Campus 
Turnhout

Campus Blairon 800, 2300 Turnhout
+ 32 (0)14 80 61 01
info.turnhout@thomasmore.be
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WELKOM OP

Campus 
Vorselaar

   Je deelt de campus met 615 Thomas More-studenten.

Kies je voor Vorselaar? Dan kom je terecht op een 
prachtige campus in het groen, met een indrukwekkend 
leercentrum en state-of-the-art ICT-infrastructuur! 

Wat we je kunnen garanderen? Een gezellige sfeer, 
warme contacten én een close studenten- en kotleven. 
Samengevat: Vorselaar is niet alleen het grootste 
onderwijsdorp, maar ook het plezantste studentendorp 
van Vlaanderen!

Gloednieuw leercentrum 
Een groene omgeving, zowel outdoor als indoor, dat is 
wat we je bieden op Campus Vorselaar. De Serre, ons 
gloednieuwe leer- en werkcentrum, baadt in het groen. 
Yep, een green space die rust geeft én je energie boost.

 fb.com/wearevorselaar

Bereikbaarheid 

   Zwier je fiets in onze overdekte fietsenstalling (droog!) 
en duik de douche in (nat)! Geen fiets op stal? Bij 
stuvo kan je een (elektrische) fiets huren!

   Helaas geen treinstation in Vorselaar. Maar het station 
van Herentals is helemaal niet ver en heeft vlotte 
treinverbindingen in alle mogelijke windrichtingen! 
Spring daar op de bus en je bent zo bij ons.  
www.nmbs.be

   De bushalte Vorselaar Dorp ligt op 50 m, of ook wel  
50 seconden van de campus. www.delijn.be

   Kom je met de auto? Dan kan je gratis parkeren 
op Parking Oostakker of Parking Nieuwstraat. Drie 
minuten stappen en je wandelt de campus binnen. 
Nog een plaatsje vrij in je auto? Vind een carpool-
maatje op thomasmore.carpool.be.

Lepelstraat 2, 2290 Vorselaar
+ 32 (0)14 50 81 60
info.vorselaar@thomasmore.be
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JE BUDDY VOOR GROTE EN KLEINE STUDENTENNODEN

Studentenvoorzieningen
Zeg “Hallo” tegen een zalig studentenleven! Je BFF voor en tijdens je studies?  
Dat is zonder twijfel de dienst Studentenvoorzieningen, Stuvo voor de vrienden.  
Onze deur staat altijd wagenwijd voor je open!

thomasmore.be/stuvo

Contact

Wij hebben een vaste stek op élke campus. Geef ons een belletje, stuur ons een mail. Of spring gewoon binnen.  
Altijd welkom! Wil je graag vooraf een afspraak maken? Dat kan. 

 thomasmore.be/maakeenafspraak  |   stuvo@thomasmore.be 

Volg ons op Instagram  @stuvo.thomasmore

Goed in je vel 

Een klein dipje of groot stresske? 
Lucht je hart tijdens een goeie 
babbel, volg een van onze 
trainingen of neem deel aan onze 
infosessies en webinars. Ons team 
staat in alle discretie voor je klaar!

Wat schaft de pot? 

Yummie, goed voor je 
portemonnee en altijd iets 
anders! In onze studenten- 
restaurants smul je van ons menu 
en wij houden de prijs in het oog.

Iedereen de beste kansen

Studeren als topsporter of blokken 
met een functiebeperking? Wat 
je achtergrond ook is, wij geven je 
studies alle kansen op slagen. Je 
kan schuiven met lessen, stages  
of examens ... Meer weten? 
thomasmore.be/allekansen

Centen voor studenten 

Financiële vragen? Wij helpen 
je een handje (of twee) met de 
beste oplossing!

Cultuur & co 

Van opera tot cinema, van 
kleinkunst tot Kanye. Wij zorgen 
voor een stevige portie cultuur. 
Voor elke smaak wat wils!

Strak plan! 

Een knap initiatief? Een zotte 
actie? Laat die ideeën maar 
opborrelen, we’ve got your back!

Onderweg 

Een (elektrische) fiets huren? 
Of meer weten over onze 
carpoolapp? Het is langs hier!

Actie & ontspanning 

Sportfreak? Of loopt je conditie 
eerder wat mank? Met ons XXL-
sportaanbod leef je je he-le-maal uit 
en ben je in geen tijd in topvorm.

Op kot 

Op zoek naar een tof kot? 
Of een akkefietje met je 
huisbaas? Slechts één adres! 
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Studiekeuze gemaakt? Check!
Wil je op kot of toch liever met de trein? En hoe zit dat met studiegeld of studietoelage?

Pioniersdagen

Als je de eerste student in je familie bent! 
Begin jij in september als eerste in je familie 
aan een opleiding in het hoger onderwijs? Dat is 
natuurlijk best een grote stap. Maar geen nood, 
kom naar onze pioniersdagen! Dan is het straks 
een stuk makkelijker om succesvol te starten aan 
onze hogeschool.  thomasmore.be/pioniers

 Snel en makkelijk naar je campus? 

Goed nieuws, onze campussen liggen op-en-top centraal, 
dicht bij alles. We wijzen je de weg! 

• Ben je een ‘local’ en woon je in de buurt? Zet je stappen-
teller in gang, maak een verkwikkende wandeling en 
kom zen aan in de les. 

• Meer een flandrien? Spring dan op je fiets, steek de file 
voorbij en parkeer je stalen ros in de stallingen op je 
campus. Geen velo? Huur je (elektrisch) exemplaar  
via Stuvo! 

• Reis je met het openbaar vervoer? Combineer tram-
trein-bus extra voordelig en stippel je ideale route uit 
met de apps van De Lijn en NMBS. 

• Liever een ‘Carpool Karaoke’ in de auto? Rij naar 
thomasmore.be/carpool en registreer je in onze 
carpoolapp, ook als je geen eigen wagen hebt. Wij 
matchen je aan andere studenten op basis van je 
adres en lesrooster en belonen je met leuke extraatjes. 
thomasmore.be/studenten/vlot-naar-de-campus

 Op kot 

Heb je het thuisfront overtuigd om op kot te gaan? 
Yes! Laat de zoektocht beginnen op thomasmore.be/
opkot, dé kotendatabank met allerlei praktische ditjes en 
datjes. Gevonden? Drop ons zeker een uitnodiging voor je 
house warming. Als je tussendoor nog vragen hebt over je 
contract of huurperiode, dan zijn wij stand-by.

 Videozone 

 Centen voor studenten 

Studeren in het hoger onderwijs, dat is een flinke 
investering. Stuvo schiet je te hulp en maakt je wegwijs in 
je studiekosten. Samen zijn we financiële katers een stap 
voor, want er liggen tal van oplossingen op tafel. Denk 
maar aan een studietoelage of een Stuvo-toelage vanuit 
de hogeschool. thomasmore.be/centen

Wil je weten of je in aanmerking komt voor een toelage? 
Ons team rekent het voor je uit en ondersteunt je 
bij je aanvraag. Je hoeft dus niet te wachten tot je 
ingeschreven bent. Kom gewoon eens langs op een van 
onze infodagen of maak een afspraak op  
thomasmore.be/maakeenafspraak. 

En er is meer! Wij zorgen ook na je inschrijving voor je 
portemonnee. Werk je in het zweet met onze sportkaart 
voor slechts € 20 of pik wat culturele uitstapjes mee aan 
fikse kortingen. Ka-ching!

Studiegeld 2022-2023  
(per fase - 60 studiepunten)

Je kan het inschrijvingsgeld gespreid betalen.  
Op je eerste factuur vind je enkel de vaste kost  
(max. € 282,1).

• Niet-beursstudenten: € 1.092,1 
€ 282,1 + € 13,5 per studiepunt

• Bijna-beursstudenten: € 576,1 
€ 282,1 + € 4,9 per studiepunt

• Beursstudenten: € 128,8 (vast bedrag)
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#wearemore
 fb.com/thomasmorebe   @thomasmorebe
 @thomasmore.be   @thomasmore.be  

Kom  
kennismaken 
 Opencampusdagen 

 thomasmore.be/opencampusdagen

Tijdens onze opencampusdagen gooien we de deuren 
wagen wijd open. Bezoek aula’s, ateliers, labo’s ...  
Onze docenten én  studenten staan klaar voor een 
babbel, demo of rondleiding. Vraag maar raak en 
ontdek de opleiding die bij jou past.

• za. 11 maart 2023 | 10 - 15 uur
• za. 22 april 2023 | 10 - 15 uur
• za. 24 juni 2023 | 10 - 15 uur
• wo. 6 september 2023 | 18 - 21 uur

 Wijze Week 

 thomasmore.be/wijzeweek

In de krokusvakantie (20 - 24 februari) wijzen onze 
studenten je graag de weg. Tijdens de Wijze Week 
nemen ze je mee voor een ‘superwijze’ rondleiding op 
de campus, al dan niet in combinatie met een echte 
les naar keuze. Students only dus! 

Verwacht je aan een studentikoze preview op het 
leven en studeren aan de hogeschool. Maar laat je  
(n)iets wijsmaken!

 Infosessies voor ouders 

 thomasmore.be/infoavond-ouders

Wat is het verschil tussen een academische en 
een professionele bachelor? Hoe zit dat met die 
studiepunten en dat leerkrediet? En wat kost dat 
allemaal? Tijdens onze infosessies voor ouders zetten 
we alles op een rijtje, het hoger onderwijs van a tot z 
én we geven nuttige tips om goed te kiezen. 

• di. 7 februari 2023 | Antwerpen
• ma. 13 februari 2023 | online
• wo. 19 april 2023 | online

 Open lessen 

 thomasmore.be/openles

Het hele jaar door organiseren onze opleidingen  
open lessen en mee loopstages. Zet je erbij en volg  
een echte les of  practicum!

 Junior University College 

 thomasmore.be/juc

Sta je te popelen om verder te studeren en heb je 
zin in een extra uitdaging? Neem alvast een vak 
voorsprong via ons Junior University College en volg 
een semester lang les op woensdagnamiddag. Zo kan 
je nu al een vrijstelling behalen in het hoger onderwijs.

 Eerste hulp bij studiekeuze 

 thomasmore.be/studiekeuze

Nog geen idee wat je wil studeren? No worries, 
wij zoeken en vinden samen met jou. Bezoek 
ons uitgebreide studiekeuzeplatform met o.a. 
studiekeuzetests en voorbeeldlessen. Of neem 
deel aan een online sessie voor tips & tricks. 

• wo. 15 februari 2023 | online
• do. 20 april 2023 | online

 Brochure op maat 

 thomasmore.be/brochures

Stel je eigen brochure samen met alle 
informatie die jij interessant vindt. Dat is pas 
een bonus. Minder papier en meer brochure. 
Altijd  up-to-date bovendien. Leve de bomen!


