
Volg een open les of 

een rondleiding door  

een student.

Wijze Week
20 - 24 februari

(krokusvakantie)

ANTWERPEN  |  GEEL  |  LIER  |  MECHELEN  |  SINT-KATELIJNE-WAVER

SINT-NIKLAAS  |  TURNHOUT  |  VORSELAAR

Ontdek onze bachelors & graduaten

(Bijna) klaar met het middelbaar?



Hier 
gebeurt het.

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

42 
BACHELORS

19 
GRADUATEN

22.000 
STUDENTEN

8 
LOCATIES



 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 studenten-
clubs zal je je geen seconde vervelen.

 Vlot doorstromen naar een  

 volgend diploma 

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

 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.

 Je campus, je thuis 

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

 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 dan ook 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  buitenlandse 
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



 Graduaten 

•  2 jaar studeren 
•  met beide voeten in de praktijk 
•  klaar voor je droomjob

Ben je eerder een ‘doener’ dan een 
‘blokker’? Wil je een specifiek vak 
leren en snel aan het werk? Dan is een 
graduaat geknipt voor jou! Je leert het 
vak écht al doende, minstens één derde 
van je schooltijd sta je op de werkvloer. 

De theorie is bondig en concreet. Je 
krijgt de stof in overzichtelijke delen 
en moet dus kleinere hoeveelheden 
studeren. De examens worden  gespreid 
en je kan extra punten verdienen door 
opdrachten tijdens het jaar.

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.

 thomasmore.be/graduaten

Voor elk 
wat wils

 NIEUW | Graduaat Travel Support 1

‘Wanderlust’ is het verlangen om al 
reizend de wereld te ontdekken. Is dat 
woord op jouw lijf geschreven? Dan 
is het graduaat Travel Support jouw 
volgende bestemming!

Reis langs communicatie, sales, 
social media, reiswetgeving, ICT en 
toeristische pakketten. Onderweg 
leer je een aardig mondje Frans en 
Engels spreken. Je duikt in de sector 
bij toeristische informatiekantoren 
en reisorganisaties. Even de toerist 
uithangen? Kies dan voor een buiten-
landse stage. Na twee jaar ben je 
een professional met een rugzak vol 
ervaring! Klaar om aan de slag te gaan 
in een toeristisch informatiekantoor 
of reiskantoor. Werken in vakantie-
stemming? Daar droomt toch iedereen 
van! Hasta la vista!

 thomasmore.be/gr-ts



 Bachelors 

•  3 jaar studeren 2 
•  met één been in de praktijk 
•   klaar voor een veelzijdige toekomst

Een professionele bachelor is praktijk-
gericht, maar biedt je wel 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.

Met een 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 voor een master (via een 
schakelprogramma).

 thomasmore.be/bachelors

 Go international 

Verleg je grenzen en kies voor een 
Engelstalige bachelor! Zo leer je niet 
alleen een vak, maar ook een extra 
taal. Je studeert af met een diploma 
in de hand, vijf sterren op je cv voor 
kennis van het Engels en een rugzak 
vol internationale ervaring. Klaar om de 
wereld te veroveren! 

 thomasmore.be/en/welcome

1. Nieuwe opleiding onder voorbehoud van een positieve beoordeling en goedkeuring door de Vlaamse regering.
2. Bachelor Verpleegkunde: 4 jaar studeren

NIEUW | Bachelor Human Resources 
Management 1

Werk maken van welzijn op het werk.  
Daar ligt nog veel werk. Wat jij zoekt? 
De spiksplinternieuwe bachelor 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, payroll consulent, 
arbeidsbemiddelaar, trainer of loop-
baanadviseur bijvoorbeeld. Monday 
blues? Niet voor jou! 

 thomasmore.be/ba-hrm



Je buddy voor grote  
en kleine studentennoden

Studenten-
voorzieningen
Iedereen de beste kansen 
Studeren als topsporter 
of blokken met een 
functiebeperking? Wij 
geven je studies alle kansen. 
Je kunt schuiven met 
lessen, stages of examens ...

Goed in je vel  
Een klein dipje of groot 
stresske? Lucht je hart 
tijdens een goeie babbel 
of volg een training. 
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.

Op kot  
Op zoek naar een tof 
kot? Of een akkefietje 
met je huisbaas? 
Slechts één adres! 

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

Actie & ontspanning  
Sportfreak? Of loopt je 
conditie wat mank? Met 
ons XXL-sportaanbod ben 
je in geen tijd in topvorm.

Cultuur & co  
Van opera tot cinema, 
van kleinkunst tot Kanye. 
Wij zorgen voor een 
stevige portie cultuur.

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

Centen voor studenten  
Vragen over studiegeld of 
studietoelage? Wij helpen 
je een handje (of twee) 
met de beste oplossing!



Beste ouder

 Infosessies voor 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? Wij 
zetten alles op een rijtje, het hoger 
onderwijs van A tot Z én we geven je 
nuttige tips om goed te kiezen. 

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

 thomasmore.be/infoavond-ouders

 Eerste hulp bij studiekeuze 

Nog geen idee wat zoon of dochter 
wil gaan studeren? No worries, wij 
zoeken en vinden samen met hen 
(en jou).

Bezoek ons online studiekeuze- 
platform 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

 thomasmore.be/studiekeuze

Hoe vinden ze hun weg tussen al die opleidingen? 
Zijn ze wel voldoende voorbereid op hoger 
onderwijs? Kunnen we de campus eens zien?  
Zoeken we een kot? Nemen ze een vlotte start?

Onze website is er niet alleen voor toekomstige studenten, maar voor 
al wie met hun  nieuwe avontuur begaan is. Je vindt er alles wat je wil 
weten over het  hoger onderwijs. Deze link is  speciaal voor jou. 

 thomasmore.be/supporter

Van secundair naar hoger onderwijs, van klas naar aula: het is een grote stap. 
Ook als ouder zit je ongetwijfeld met een heleboel vragen.

Misschien kunnen wij je wat geruststellen. Niet dat we op elke vraag een 
pasklaar  antwoord hebben, maar wat we weten – uit ervaring of omdat het ons 
vak is –  delen we graag. Wij staan klaar met tekst en uitleg. Niet alleen op een 
 info sessie voor  ouders of een opencampusdag, maar alle dagen van het jaar. 

Misschien begint de toekomst van jouw student wel bij een van de bachelor- of  
graduaats opleidingen in deze brochure. Wij zijn er alleszins klaar voor.  
Laten we er samen iets moois van maken.



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 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.

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

 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.

 Open lessen 

 thomasmore.be/openles

Proeven van the real stuff? Het hele jaar 
door organiseren onze opleidingen open 
lessen en meeloopstages. Zet je erbij en 
volg een echte les of  practicum!

Creëer zelf je brochure op maat

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! Check thomasmore.be/brochures.

 @thomasmore.be @thomasmore.be @thomasmorebe fb.com/thomasmorebe



Ontdek onze 
bachelors & 
graduaten
2023 - 2024*

Afstudeerrichting  

Keuzetraject   

Keuzetraject binnen een afstudeerrichting  

* Opleidingsaanbod onder voorbehoud van wijzigingen.
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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

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

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

PROFESSIONELE BACHELORS  |  3 JAAR

Autotechnologie SKW

   Bedrijfsvoertuigtechnieken •

   Motoren en Bromfietsen •

   Motorsport Engineering •

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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EDUCATIEVE BACHELORS  |  3 JAAR

Leraar Kleuteronderwijs M V

Leraar Lager Onderwijs M T V

Leraar Secundair Onderwijs M T V
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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 •

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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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
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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 •
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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   •
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PROFESSIONELE BACHELORS  |  3 JAAR

Bouw G

  Bouwkunde •

   Houtconstructies •

Interieurvormgeving M

Toegepaste Architectuur M

Bedrijf, Organisatie

& Toerisme

Technologie

& ICT

Onderwijs

Gezondheid

& Welzijn

Media

& Communicatie

Biowetenschappen

& Chemie

Sport

Ontwerp

& Constructie


