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DISCOVER MORE
Deze brochure bundelt onze graduaats opleidingen 
in het interesse gebied ‘Tech & IT’. In totaal 
bieden we 16  graduaten aan in 4 verschillende 
 interesse gebieden. Het volledige overzicht vind je 
achteraan in deze brochure. * Onder voorbehoud. We organiseren de opleiding enkel  

indien ze goedgekeurd wordt door de Vlaamse Regering.
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De troeven 
van een graduaat

KLAAR VOOR JE DROOMJOB

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

Kriebelt het om te gaan studeren aan 
een hogeschool? Twijfel niet langer! Want 
sinds 2019 organiseert Thomas More 
naast  driejarige bachelor opleidingen ook 
 tweejarige graduaats opleidingen. Je wordt 
dus een échte  hogeschoolstudent, met alles 
erop en eraan.

Ben je eerder een doener dan een ‘blokker’? Leer je 
vlotter in de praktijk? Wil je een specifiek vak leren en 
snel aan het werk? Of bleek een professionele bachelor 
toch iets te zwaar en zin je op een nieuwe start? 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 werk
vloer (‘werkplekleren’).

• De examens worden gespreid en je kunt 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.

FLEXIBEL STUDEREN

Je kunt 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.
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Ontdek 
onze campussen

Geel

 Elektromechanische Systemen ______________ 14
 Internet of Things _________________________ 24
 Productiebeheer - Maakindustrie  ___________ 28
 Programmeren  ___________________________ 34
 Systeem- en Netwerkbeheer*  _______________ 40

De Nayer

 Elektromechanische Systemen ______________ 12
 HVAC-Systemen __________________________ 18
 Internet of Things _________________________ 22
 Programmeren ____________________________ 32
 Systeem- en Netwerkbeheer*  _______________ 38
 Voertuigtechnieken ________________________ 44

Antwerpen

 Programmeren  __________________________ 32

Turnhout

 Elektromechanische Systemen ______________ 14
 Programmeren  ___________________________ 34

Lier

 Programmeren  __________________________ 34

* Onder voorbehoud. We organiseren de opleiding enkel indien ze goedgekeurd wordt door de Vlaamse Regering.
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Je deelt de stad met 2.942 studenten.
BEREIKBAARHEID

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

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

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.

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 parkeerplaats op straat te vinden. Vrije zetels stel je 
ter beschikking via thomasmore.carpool.be.

 VIDEOZONE: 
 FAST FOWARD 
 DOOR DE CAMPUS 

SintAndriesstraat 2  2000 Antwerpen
T + 32 (0)3 432 40 40
E info.sintandries@thomasmore.be

 fb.com/weareantwerpen 

 STUDEREN IN ‘T STAD 

Nee, Antwerpen is geen typische 
studentenstad propvol studenten. 

Antwerpen is een wereldstad op 
mensenmaat en de thuis van meer 

dan een half miljoen inwoners en maar 
liefst 170 nationaliteiten. Midden in 

het echte leven van een creatieve en 
bruisende havenstad, vind je deze 

Antwerpse campus die, met de komst 
van de graduaatsopleidingen, het ICT

virus stevig te pakken heeft:  
welkom op Campus SintAndries!

ANTWERPEN
Welkom in
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Campus De Nayer is de 
technologiecampus bij uitstek. 
Gelegen tussen Antwerpen en 
Brussel en vlakbij Mechelen. 
Naast de fietsostrade, op 
wandelafstand van het station en 
prima bereikbaar met de auto. Reken 
daar nog 12.000 vierkante meter 
hoogtechnologische laboratoria, een 
autotechnologisch centrum én een 
lascentrum bij en je begrijpt waarom al 
dat jong technologiegeweld  
voor De Nayer kiest. 

CAMPUS DE NAYER

Je deelt de campus met 1.155 studenten.

Jan De Nayerlaan 5  2860 SintKatelijneWaver
T + 32 (0)15 31 69 44
E info.denayer@thomasmore.be

 fb.com/wearedenayer 

BEREIKBAARHEID

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

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

Bij stuvo kun je een (elektrische fiets) huren. Vanop 
de fietsostrade 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 kunt douchen op de campus. 

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

LEEF JE UIT IN DE 
GLOEDNIEUWE MAKERSPACE

In onze gloednieuwe De Nayer 
Makerspace kun je zelf experimen
teren, technologische hoogstandjes 
uitproberen, je eerste prototype 
bouwen of zelfs kleine volumes pro
duceren. In dit maakatelier stellen 
we allerlei machines, materialen en 
gereedschappen ter beschikking. 
Denk maar aan 3Dprinters, 
lasercutters en freesmachines: je 
vindt het er allemaal! 

 EXPERIMENTEER ER OP LOS 

 VIDEOZONE: 
 FAST FOWARD 
 DOOR DE CAMPUS 

 CENTRAAL GELEGEN 
 TECHNOLOGIE- 

 CAMPUS 
Welkom op
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EXTRA LESPLAATS
HERENTALS

Voor de graduaatsopleiding 
Systeem en Netwerkbeer kan je  
bij Thomas More ook terecht in 
Herentals:

Welkom in Herentals
Kerkstraat 38  2200 Herentals
T + 32 (0)14 23 23 70
E info.herentals@thomasmore.be
W thomasmore.be/herentals

Je deelt de campus met 6.352 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 studenten

leven 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!

BEREIKBAARHEID

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

Neem de lijn AntwerpenNeerpeltHasselt, stap af in 
station Geel en spring op de pendelbus. Combineer en 
ga vlot door het verkeer! Bye filestress! www.nmbs.be

Haal je fiets van stal en trap je dag op gang!  Via stuvo 
huur je voordelig een (elektrische) fiets. Voor koersfiet
sen (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.

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

GEEL
Kleinhoefstraat 4  2440 Geel
T + 32 (0)14 56 23 10
E info.geel@thomasmore.be

 fb.com/wearegeel 

BASECAMP, EEN WARM WELKOM

We trappen het academiejaar af met 
een introductiedag vol workshops en 
ludieke activiteiten die je in no time 
wegwijs maken op de campus. Wie 
wil, kan ’s avonds bovendien z’n tentje 
opslaan op onze ingerichte popup 
camping. Start het academiejaar met 
een djset of live muziek bij het kamp
vuur, een mystery movie, foodtrucks, 
alcoholvrije cocktails en ’s ochtends een 
heerlijk uitgebreid ontbijtbuffet!

 VIDEOZONE: 
 FAST FOWARD 
 DOOR DE CAMPUS 

 GROEN EN 
 STUDENT- 

 VRIENDELIJK 

Welkom in

 KICK-OFF IN 
 FESTIVALSTIJL 
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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 en aula’s op 
de campus, maar ook winkels, cafés, 
eethuisjes en een prachtige natuur 
binnen en net buiten de stadsgrenzen!

LIER

Je deelt de campus met 716 studenten.

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

 fb.com/wearelier 

BEREIKBAARHEID

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

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

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

Toch met de auto? Je kunt 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.

Welkom in

 MET DE L VAN 
 LEREN PROGRAMMEREN 
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Je deelt de campus met 1.716 studenten. BEREIKBAARHEID

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

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

Fietsersbenen? Bij stuvo kun 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 kunt douchen op de campus.

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

BASECAMP, KICK-OFF IN FESTIVALSTIJL

We trappen het academiejaar 
af met een introductiedag vol 
workshops en ludieke activiteiten 
die je in no time wegwijs maken 
op de campus. Wie wil, kan ’s 
avonds bovendien z’n tentje opslaan op 
onze ingerichte popup camping. Start 
het academiejaar met een djset of live 
muziek bij het kampvuur, een mystery 
movie, foodtrucks, alcoholvrije cocktails 
en ’s ochtends een heerlijk uitgebreid 
ontbijtbuffet!

 VIDEOZONE: 
 FAST FOWARD 
 DOOR DE CAMPUS 

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

 fb.com/weareturnhout

 CAMPUS 
 IN BEWEGING 

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 

business, technologie, sport, gezondheid 
en onderwijs. Met een prachtige sporthal, 

glanzende skillslabs, stijlvolle auditoria, een 
hightech beweegstudio en een polyvalente 
zaal zit je goed voor een opleiding op maat 

van jouw ambities!

TURNHOUT
Welkom in

EXTRA LESPLAATS:  
HIGH TECH CAMPUS TURNHOUT

Deze hoogtechnologische open 
campus aan de rand van de stad 
opende in september 2019 zijn 
deuren. Op de campus staan 
technologie en wetenschap 
centraal. De ideale thuishaven voor 
onze studenten Elektromechanische 
Systemen!

Kempenlaan 36  2300 Turnhout
W www.htct.be 
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JIJ SLEUTELT AAN SYSTEMEN EN 
MACHINES VOOR EEN OPTIMALE 
WERKING 

Als allround technicus zorg je voor een vlekkeloos parcours 
van systemen en machines. Mankementen ben je drie stappen 
voor. Gewapend met apparatuur en een knappe kop voer je 
metingen uit, bespeur je mogelijke issues en regel je alles in 
een mum van tijd. Je bent niet vies om je handen vuil te maken 
en onderhoudt een machinepark alsof het niets is. Een echte 
doehetzelver, maar dan wel een van topniveau! 

Je bent een doener van de bovenste plank. Met je vingers 
draaien is niet aan jou besteed. Je bent snel, behendig en 
ongelofelijk pienter. Complexe vraagstukken los je eenvoudig 
op. Onverwachte situaties pak je nuchter aan. Zo’n uitblinker 
als jij wil iedereen wel in binnenhalen!

Ben je helemaal mee met het verhaal? Volg dan de 
 graduaatsopleiding Elektromechanische Systemen in dag  
of avondonderwijs en laat bedrijven vlot draaien met je 
 vak kundige knowhow. 

Graduaat

Elektromechanische 
 Systemen

KIES JE CAMPUS

P.
12

Graduaat

Elektromechanische
Systemen

 Campus De Nayer
P.

14

Graduaat

Elektromechanische
Systemen

 Geel, Turnhout
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Elektromechanische Systemen

JE TOEKOMST 

• Je behaalt het graduaatsdiploma  
Elektromechanische Systemen.

• Na afstuderen kun je direct aan de slag.
• Wil je graag verder studeren? Dan kun je  

via een verkort traject een bachelordiploma  
Elektromechanica behalen.

MAKERSPACE 

Experimenteren of een prototype bouwen?  
Het kan in de gloednieuwe De Nayer Makerspace! 
In dit unieke atelier staan allerlei machines op jou te 
wachten. Denk maar aan 3Dprinters, lasercutter of 
freesmachine. Of maak gretig gebruik van de talrijke 
materialen en gereedschappen. Zo krijg je die 
skills meteen in de vingers en maak je eenvoudig 
de overstap naar het échte leven.

 Graduaat Elektromechanische Systemen

• meet en  
regeltechnieker

• onderhoudstechnieker
• PLCtechnieker
• service technieker
• elektrotechnisch 

installateur
• productieassistent

• machineoperator
• technisch coördinator
• technisch commercieel 

bediende
• technicus  

automatisering
• veiligheids

verantwoordelijke

DE JOB VAN JE LEVEN

HANDS-ON PROJECTWERK!

 Campus De Nayer: dagprogramma

Elektriciteit en mechanica zijn helemaal je ding. Voortdurend 
draai je op volle toeren. Je onderzoekt graag hoe alles in 
elkaar zit, denkt oplossingsgericht en weet van aanpakken. Dan 
klikt het vast met de graduaatsopleiding Elektromechanische 
Systemen. 

Je start aan Campus De Nayer voor een praktijkgericht 
traject van twee jaar. In de eerste fase maak je kennis met de 
boeiende wereld van elektromechanica. Als professional in 
spe verken je verschillende bedrijven uit de sector en krijg je 
een duidelijk beeld waar je interesses liggen. Al snel sleutel je 
met een team aan diverse projecten. Al doende ga je aan de 
slag met machines en gereedschappen, werk je met elektro
mechanische componenten en bekijk je een probleem vanuit 
allerlei perspectieven. 

In fase twee sta je voor een keuze. Wil je focussen op het 
onderhoud van systemen, (de)montage, trillingsanalyse en 
ultrasone detectie? Dan stem je af op de afstudeerrichting 
Onderhoudstechnieken. Liever fysische grootheden als druk, 
debiet en temperatuur meten en regelen? Dan ga je voor de 
optie Meet en Regeltechnieken. Eens beslist, houdt niets je 
nog tegen om je te verdiepen in je specialisatie. En daarbij 
hebben we niet enkel oog voor technologische trends en tech
nische knowhow, maar ook voor communicatieskills. Uiteindelijk 
voeg je de daad bij het woord tijdens een stage, op maat van 
je interesses en vakgebied. Jouw missie ter plaatse? Complexe 
problemen identificeren, analyseren en oplossen. Hoog tijd om 
alles uit de kast te halen! 

Contact
Jimmy Bauwens
Opleidingsmanager
+ 32 (0)496 83 56 51
jimmy.bauwens@thomasmore.be

Meer weten over deze opleiding? 
Surf naar thomasmore.be/grems.

Welkom in Sint-Katelijne-Waver 

Jan De Nayerlaan 5  2860 SintKatelijneWaver
 thomasmore.be/denayer

 fb.com/GR.ElektromechanischeSystemen.ThomasMoreBe
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearetechit
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PROGRAMMA (incl. studiepunten* ) FASE 1 2

Integrale theoretische leerlijn 6

Rekenvaardigheden 1 3

Rekenvaardigheden 2 3

Professionele Contexten 6

Professioneel communiceren 3

Veiligheid, milieu en kwaliteit 3

MECHANICA 21 18

Kinematica – statica 3

Materialenleer 3

Dynamica 3

Tekenen en schemaanalyse 3

Pneumatica 6

Machineonderdelen 3

Regeltechniek / sensoren 3

Energie 3

Mechanisch project 3

Hydraulisch project 3

Pompen, compressoren, ventilatoren 6

ELEKTROTECHNIEKEN 15 6

Elektriciteit 6

Elektronische toepassingen 1 3

Elektrische machines 3

Elektronische toepassingen 2 3

Vermogenselektronica 3

PLC 1 3

 FASE 1 2

 programma dagopleiding
* Studiepunten drukken uit hoeveel uren je gemiddeld nodig hebt om de leerstof te 

verwerken (incl. lessen). Reken voor 1 SP ongeveer 25 à 30 uren.

INTEGRALE PRAKTIJKLEERLIJN 12

Sector en beroepsexploratie 6

Servicetechnicus als beroep 6

AFSTUDEERRICHTING: 
ONDERHOUDSTECHNIEKEN 36

Onderhoudstechnieken 6

Mechanisch en elektrisch onderhoud op de werkplek 9

Onderhoudstechnicus 21

AFSTUDEERRICHTING: MEET- EN 
REGELTECHNIEKEN 36

Regeltechnieken 3

Meet en regeltechniek op de werkplek 9

Meet en regeltechnicus 21

PLC 2 3

Werken en studeren combineren?

• Dan kun je gebruikmaken van het Vlaams 
opleidingsverlof. www.thomasmore.be/vov

• Als je aan de voorwaarden voldoet, kun je  
ook opleidingscheques inzetten.  
www.thomasmore.be/opleidingscheques

SEPT OKT NOV DEC JAN FEB MAART APR MEI JUNI JULI AUG SEPT

lesvrij inhaalweek herkansingles/permanente evaluatie

D
ag

Kwartaal 1 Kwartaal 3Kwartaal 2 Kwartaal 4

7 weken 7 weken 7 weken 7 weken

HET ACADEMIEJAAR IN VOGELVLUCHT (FASE 1)
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Contact
Sam Heylen
Opleidingscoördinator
+ 32 (0)14 74 10 28
sam.heylen@thomasmore.be

Meer weten over deze opleiding? 
Surf naar thomasmore.be/grems.

Welkom in Geel
Kleinhoefstraat 4  2440 Geel

 thomasmore.be/geel

Welkom op de High Tech Campus in Turnhout 
Kempenlaan 36  2300 Turnhout

 www.htct.be  fb.com/GR.ElektromechanischeSystemen.ThomasMoreBe
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearetechit

Een ijzersterke interesse in elektriciteit en mechanica? Dat staat 
buiten kijf! Je houdt van actie, hebt een scherp oog en vindt 
voor alles een oplossing. Je doet niets liever dan sleutelen aan 
machines, systemen onderhouden en metingen uitvoeren. Of 
je nu net je secundair diploma op zak hebt en nog specialisatie 
mist. Of je graag tot een allround technicus wilt omscholen. Bij 
het Graduaat Elektromechanische Systemen zit je goed!

Onze gemotiveerde docenten vliegen er stevig in en zetten 
je technische knowhow op punt. Geen droge theorie, maar 
praktijkgerichte lessen met de nieuwste industriële technieken 
als rode draad. In kleine groepjes krijg je skills volledig onder de 
knie dankzij projecten en labo’s, waarbij je ervoor kunt kiezen 
om sommige onderdelen in Westerlo (SILA) te volgen. Een 
optimale begeleiding is  gegarandeerd, op maat van je noden!

Vanaf fase twee kies je voor een afstudeerrichting. Bij ‘onder
houdstechnieken’ focus je onder meer op het onderhoud van 
systemen, (de)montage en industriële schema’s. Je leert al 
doende met een reëel machinepark. Bij ‘meet en regeltech
nieken’ draait alles rond het meten en regelen van fysische 
grootheden als druk, debiet en temperatuur. Je past alles toe 
in een industriële omgeving. 

Ook werkplekleren krijgt een centrale plaats in de opleiding. 
Je kunt rekenen op een uitgebreid netwerk van bedrijven om te 
proeven van levensechte beroepssituaties. Eens je graduaats
diploma binnen, ben je een polyvalente technische duizendpoot 
die aan de slag kan in diverse bedrijven. Aan jobaanbiedingen 
geen gebrek!

Elektromechanische Systemen

JE TOEKOMST 

• Je behaalt het graduaatsdiploma Elektro
mechanische Systemen.

• Na afstuderen kun je direct aan de slag.
• Wil je graag verder studeren? Dan kun je via een 

verkort traject een bachelordiploma Elektro
mechanica behalen.

JE STAAT ER NIET ALLEEN VOOR! 

Studeren in het hoger onderwijs, het is best een 
grote stap. Geen zorgen! Persoonlijke begeleiding 
en snelle feedback staan bij ons met stip bovenaan. 
Zowel voor, tijdens als na de lessen. Zo creëren we 
voor jou een optimale leeromgeving, waarin je je 
helemaal thuis voelt.

 Graduaat Elektromechanische Systemen

• onderhoudstechnieker
• meet en regeltechnieker
• machineoperator
• service technieker
• technisch coördinator
• technicus automatisering
• productieassistent
• PLCtechnieker
• technisch commercieel bediende

DE JOB VAN JE LEVEN

PRAKTIJK MET INTENSIEVE 
BEGELEIDING!

 Geel: dag en avondprogramma   Turnhout: dagprogramma
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Je kunt de opleiding in dagonderwijs volgen op 
onze Campus in Geel of op de High Tech Campus 
in Turnhout. Je studeert dan twee jaar. Past onze 
avondopleiding beter in je leven? Dan volg je drie 
jaar lang les in Geel op maandag, dinsdag en 
donderdagavond van 18.30 tot 22.15 uur. Heb je al 
een opleiding in het hoger onderwijs gevolgd? Dan 
kun je vrijstellingen aanvragen die je individueel 
traject korter maken.

 programma dagopleiding /  programma avondopleiding
* Studiepunten drukken uit hoeveel uren je gemiddeld nodig hebt om de leerstof te 
verwerken (incl. lessen). Reken voor 1 SP ongeveer 25 à 30 uren.

PROGRAMMA (incl. studiepunten* ) FASE 1 2 3

PROFESSIONELE CONTEXTEN 18 15 3

Professioneel communiceren 3 3

Professionele ontwikkeling 3 3

Project tekenen en schemaanalyse 3 3

Rekenvaardigheden voor technici 1 3 3

Rekenvaardigheden voor technici 2 3 3

Veiligheid, milieu en kwaliteit 3 3

MECHANICA 18 12 12 6 12

Dynamica 3 3

Energie 3 3

Kinematica  Statica 3 3

Pneumatica 3 3

Pneumatisch project 3 3

Project materialenleer 3 3

Hydraulisch project 3 3

Machineonderdelen 3 3

Mechanisch project 3 3

Pompen, ventilatoren, compressoren 3 3

ELEKTROTECHNIEKEN 9 6 10 6 7

Elektriciteit 3 3

Project elektriciteit 3 3

Project elektronische toepassingen 1 3 3

Project elektronische toepassingen 2 3 3

Project elektrische machines 4 4

Vermogenelektronica toepasssingen 3 3

AUTOMATISATIE 6 0 0 6 0

Project PLC 3 3

Project Regeltechniek/Sensoren 3 3

SPECIALISATIE 0 0 6 3 3

Keuze onderhoudstechnicus 

Onderhoudstechnieken toepassingen 3 3

Project onderhoudstechnieken 3 3

Keuze meet- en regeltechnicus

Project regeltechniek 3 3

Project PLC 2 3 3

INTEGRALE PRAKTIJKLEERLIJN 9 3 32 22 16

Werkplekleren – Sectorexploratie 3 3

Werkplekleren – Beroepsexploratie 6 6

Keuze onderhoudstechnicus

Werkplekleren – Startende onderhouds
technicus

32 16 16

Keuze meet- en regeltechnicus

Werkplekleren – Startende meet en  
regeltechnicus 

32 16 16

 FASE 1 2 3

Werken en studeren combineren?

• Dan kun je gebruikmaken van het Vlaams  
opleidingsverlof. www.thomasmore.be/vov

• Als je aan de voorwaarden voldoet, kun je ook 
opleidingscheques inzetten.  
www.thomasmore.be/opleidingscheques

lesvrij blok- en examenperiode tweede zitles les/werkplekleren

SEPT OKT NOV DEC JAN FEB MAART APR MEI JUNI JULI AUG SEPT

D
ag

Semester 2Semester 1

5 weken 5 weken 5 weken 5 weken

HET ACADEMIEJAAR IN VOGELVLUCHT (FASE 1)

lesvrijles examenperiode tweede zit

SEPT OKT NOV DEC JAN FEB MAART APR MEI JUNI JULI AUG SEPT

A
vo

nd

Semester 2Semester 1

7 weken 5 weken 7 weken 7 weken2 weken
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JIJ REGELT DE TEMPERATUUR 
IN HUIZEN EN BEDRIJVEN

Als expert in HVAC ben je helemaal thuis in airconditioning, 
klimatisatie en verwarmingssystemen. Je zet je schouders 
onder groene installaties, sleutelt aan ingewikkelde toestellen 
en zorgt continu voor een aangename gevoelstemperatuur. 
Zowel in huis als op kantoor. Met jou zit de sfeer er altijd goed 
in! 

Je bent een handige harry met een zwak voor techniek. Weer 
of geen weer, je staat sowieso op de eerste rij om te helpen. Je 
hebt inzicht, weet van aanpakken en bewaart altijd je cool bij 
oververhitte situaties. Een energiek multitalent zoals jij maken 
ze geen twee keer! 

Onwijs veel zin in deze uiteenlopende job? Kies dan de 
graduaatsopleiding HVACSystemen in avondonderwijs en 
blaas bedrijven omver met je verfrissende vakkennis. 

Graduaat

HVAC-Systemen

KIES JE CAMPUS

P.
18

Graduaat

HVAC-Systemen

 Campus De Nayer
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HVAC-Systemen

PRAKTIJK IN OVERVLOED!  

Louter theorie? Echt niet! Je docenten zijn ervaren 
experts die voortdurend in contact staan met de 
sector. Of ze komen zelf met nieuwigheden uit het 
bedrijfsleven. Van kennis schakel je meteen over 
naar praktijk. Werkplekleren loopt als een rode 
draad door je individueel traject.

• installateur airconditioning, ventilatie  
en luchtbehandelingskasten

• installateur centrale verwarming 
• installateur sanitair
• meet en regeltechnieker in de HVAC
• technischcommercieel bediende 

DE JOB VAN JE LEVEN

 Graduaat HVAC-Systemen 

 Campus De Nayer: avondprogramma

GLOEDNIEUWE  
GRADUAATSOPLEIDING

JE TOEKOMST  

  Je behaalt het graduaatsdiploma HVACSystemen. 
  Na afstuderen kun je direct aan de slag. 
  Wil je graag verder studeren? Dan kun je via  
een verkort traject een bachelordiploma  
Elektromechanica behalen. 

Contact
Jimmy Bauwens
Opleidingsmanager
+ 32 (0)496 83 56 51
jimmy.bauwens@thomasmore.be

Meer weten over deze opleiding? 
Surf naar thomasmore.be/grhvacs.

Welkom in Sint-Katelijne-Waver 

Jan De Nayerlaan 5  2860 SintKatelijneWaver
 thomasmore.be/denayer

 fb.com/GR.HVACSystemen.ThomasMoreBe
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearetechit

Je wilt energiezuinige installaties bouwen, airconditioning op 
punt zetten en verwarmingssystemen onderhouden om het 
huis en werkcomfort te verhogen. Je loopt helemaal warm 
voor HVAC, oftewel heating, ventilation en airconditioning. 
Je houdt het hoofd koel bij complexe problemen en steekt 
graag de handen uit de mouwen. Dan vind je vast je draai in de 
graduaatsopleiding HVACSystemen. 

Je studies met werk (en gezin) combineren? Je start een voltijds 
avondprogramma van 3 jaar, verdeeld over 6 semesters. Wat je 
ook beslist, onze gedreven docenten staan te springen om je 
wegwijs te maken in de wereld van airco, sanitair, verwarmings 
en klimatisatiesystemen. Je duikt in de nieuwste technieken 
en al doende leer je machines en gereedschappen beter 
kennen. Voordat je het beseft, sleutel je in team aan uitdagende 
projecten en kom je in contact met toonaangevende bedrijven 
uit de sector. 

Vanaf fase 2 begint je specialisatie en kun je kiezen uit 2 
afstudeerrichtingen. Haal je energie uit klimatisatie of uit 
verwarmings en sanitaire systemen? Eens de knop omgedraaid, 
kun je voluit gaan voor je vakgebied. Je zet je technische kennis 
en communicatieskills op scherp en bewijst je kunnen tijdens 
werkplekleren. Een professional in wording! 

De eindmeet gehaald? Er is een nijpend tekort aan goede tech
niekers en installateurs zoals jij. Dus laat de aanbiedingen maar 
komen. Graag verder studeren? Via een verkort traject scoor je 
een bachelordiploma Elektromechanica. Mogelijkheden genoeg!
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 programma avondopleiding
* Studiepunten drukken uit hoeveel uren je gemiddeld nodig hebt om de leerstof te 
verwerken (incl. lessen). Reken voor 1 SP ongeveer 25 à 30 uren.

Werken en studeren combineren?

• Dan kun je gebruikmaken van het Vlaams oplei
dingsverlof. www.thomasmore.be/vov

• Als je aan de voorwaarden voldoet, kun je  
ook opleidingscheques inzetten.  
www.thomasmore.be/opleidingscheques

VRIJSTELLINGEN GEVRAAGD!

Heb je al een bachelordiploma op zak? Of kun je relevante 
werkervaring voorleggen? Top, dan kun je vrijstellingen 
aanvragen! We zitten samen rond de tafel en stippelen een 
individueel parcours uit om je traject in te korten.  
Zo handig!

PROGRAMMA (incl. studiepunten* ) FASE 1 2 3

THEORETISCHE LEERLIJN 10 7

Rekenvaardigheden 3

Meettechnieken 1 en 2 3 3

HVAContwikkelingen 4

Tekenen en schemaanalyse 4

PROFESSIONELE CONTEXTEN 7 7

Professioneel communiceren 1 en 2 4 3

Veiligheid, milieu en kwaliteit 3

Energiebeleid 4

ELEKTROTECHNIEKEN 6 3

Elektriciteit 3

Elektrische installaties 3

Immotica 3

KLIMATISATIESYSTEMEN 6

Verbindingssystemen 3

Klimatisatiesystemen 1 3

INSTALLATIETECHNIEKEN 6

Koud en warmwaterproductie 3

Duurzame installatietechnieken 3

INTEGRALE PRAKTIJKLIJN 6 6

Sectorexploratie 3

Kennismaking met beroep 3

HVACtechnicus als beroep 6

KEUZE KLIMATISATIE 17 39

Klimatisatiesystemen 2 4

Regeling en sturing 3

Klimatisatiesystemen op de werkplek 10

Communicatieprotocollen 3

Luchtverdeelsystemen 3

Oplevering en indienststelling 3

Project klimatisatiesystemen 9

Startende professional 21

KEUZE VERWARMINGS- EN SANITAIRE 
SYSTEMEN 17 39

Opbouw v/e verwarmings en sanitair systeem 4

Regeling en sturing 3

Installatietechnieken op de werkplek 10

Verbindingstechnieken 3

Oplevering en indienststelling 3

Stookinstallaties 3

Project installatietechnieken 9

Startende professional 21

SEPT OKT NOV DEC JAN FEB MAART APR MEI JUNI JULI AUG SEPT

lesvrij inhaalweek herkansingles/permanente evaluatie

A
vo

nd

Kwartaal 1 Kwartaal 3Kwartaal 2 Kwartaal 4

7 weken 7 weken 7 weken 7 weken

HET ACADEMIEJAAR IN VOGELVLUCHT (FASE 1)

 FASE 1 2 3
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JIJ BEDENKT EN CREËERT DE 
HIGHTECHSNUFJES VAN MORGEN  

Als InternetofThingsexpert ontwikkel je hoogtechnologische 
oplossingen met een futuristisch kantje. Je bent een kei in 
programmeren, verbindt elektronica en software op magische 
wijze in de cloud en zet data veilig achter slot en grendel. 

Je kamer ligt vol met boeken over domotica en je notitieblok 
staat bol van eigen bedenksels. Een nieuw snufje op de markt? 
Jij wil het als eerste uittesten en uitpluizen hoe alles precies 
in elkaar zit. Eerlijk, je hebt alles in huis om de ITwereld te 
bestormen. 

Hoog tijd voor actie? Volg dan de graduaatsopleiding Internet 
of Things in dag of avondonderwijs en druk je stempel op de 
toekomst met slimme creaties.

Graduaat

Internet of Things

KIES JE CAMPUS

P.
22

Graduaat

Internet of Things

 Campus De Nayer
P.

24

Graduaat

Internet of Things

 Geel

21



Ben je gefascineerd door elektronische toepassingen en hou je 
van programmeren? Heb je zin om je te smijten in de wondere 
wereld van Internet of Things (IoT)? Dan vormt dit graduaat de 
perfecte opleiding voor jou!

In fase 1 ontdek je heel wat boeiende IoTbasisvaardigheden. 
Zo ga je behendig om met elektriciteit en elektronica en spit je 
de geheimen van microcontrollers en interfaces uit. Vervolgens 
gebruik je sensoren – die je in wasmachines, auto’s of robot
grasmaaiers vindt – om een heus IoTproject te realiseren. We 
stomen jou stap voor stap klaar voor de hoogtechnologische 
arbeidsmarkt. Je kent de IoTsector als geen ander en je start al 
meteen met échte projecten.

In fase 2 groei je uit tot een heuse IoTspecialist. Je bouwt 
volledige embedded IoTprojecten succesvol uit. Je beheerst de 
knowhow van IoTnetwerken, je leert de IoTcloud professioneel 
te beveiligen en je kent domotica en industriële IoT van binnen 
en van buiten. Bovendien ga je werkplekleren in bedrijven. Op 
de bedrijfsvloer doe je the stuff for real, daar ben je klaar voor. 
In een IoTbedrijf draai je als een professional mee en realiseer je 
mee IoToplossingen.

Het graduaat Internet of Things is een praktische opleiding. Je 
ontdekt het leeuwendeel van de theorie tijdens het uitwerken van 
reële projecten uit de bedrijfswereld. Je leert dus echt al doende. 
En niet alleen in de les, ook rechtstreeks op de werkvloer. Zo 
behaal je je diploma met de nodige praktijkervaring op zak, een 
extra troef als je gaat solliciteren!

Internet of Things

JE TOEKOMST 

• Je behaalt het graduaatsdiploma  
Internet of Things.

• Na afstuderen kun je direct aan de slag.
• Wil je graag verder studeren? Dan kun je  

via een verkort traject een bachelordiploma  
ElektronicaICT behalen.

HANDS-ON LEREN 

Bergen theorie? Blokken voor examens? Nee hoor,  
je vakkennis doe je op via échte projecten! Boven
dien hoef je geen examens af te leggen, want we 
werken met gespreide evaluaties.

• IoTtechnicus
• technical support engineer
• hardwaretechnicus embedded systems
• programmeur embedded systems
• technicus domotica
• cloud securitytechnicus

DE JOB VAN JE LEVEN

Meer weten over deze opleiding? 
Surf naar thomasmore.be/griot.

Welkom in Sint-Katelijne-Waver 

Jan De Nayerlaan 5  2860 SintKatelijneWaver
 thomasmore.be/denayer

 Graduaat Internet of Things

 Campus De Nayer: dagprogramma

Contact
Patrick Pelgrims
Opleidingsmanager
+ 32 (0)473 76 08 76
patrick.pelgrims@thomasmore.be

 fb.com/GR.InternetOfThings.ThomasMoreBe
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearetechit

WORD IOT-TECHNICUS!

VAKBEKWAAM 

Na twee jaar ben je een steengoede en praktische 
IoTkenner. Je bent een kei in het opzetten 
van  embedded en IoTinstallaties, je beveiligt 
 IoTsystemen en je kunt een aardig stukje 
 installeren, configureren en programmeren in  thuis 
en bedrijfs situaties.
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PROGRAMMA (incl. studiepunten* ) FASE 1 2

PROFESSIONELE CONTEXTEN 3 3

Communication skills 3

Veiligheid, kwaliteit en milieu 3

IOT FUNDAMENTALS 36 20

Netwerken  Basis 3

Computersystemen 3

Elektriciteit en schema’s  Basis 6

Elektronica  Basis 6

Embedded systems  Basis 6

Sensoren en interfaces 6

Besturingssystemen 3

Wireless netwerken 3

Netwerken for IoT 6

Installatietechnieken 3

Cloud en security 3

Domotica 4

IoT for industry 4

IOT APPLICATIONS 6 10

Embedded microcontroller applications 6

Embedded systems applications 6

IoT configuration 4

INTEGRALE PRAKTIJKLEERLIJN 15 27

Sectorverkenning 3

Beroepsexploratie 3

IoT  Project 9

IoT  Werkvloer 12

IoT  Professional 15

 programma dagopleiding
* Studiepunten drukken uit hoeveel uren je gemiddeld nodig hebt om de 
leerstof te verwerken (incl. lessen). Reken voor 1 SP ongeveer 25 à 30 uren.

Werken en studeren combineren?

• Dan kun je gebruikmaken van het Vlaams 
opleidingsverlof. www.thomasmore.be/vov

• Als je aan de voorwaarden voldoet, kun je  
ook opleidingscheques inzetten.  
www.thomasmore.be/opleidingscheques

SEPT OKT NOV DEC JAN FEB MAART APR MEI JUNI JULI AUG SEPT

lesvrij inhaalweek herkansingles/permanente evaluatie

D
ag

Kwartaal 1 Kwartaal 3Kwartaal 2 Kwartaal 4

7 weken 7 weken 7 weken 7 weken

HET ACADEMIEJAAR IN VOGELVLUCHT (FASE 1)
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Je wilt invloedrijke technische oplossingen bedenken, intel
ligente toestellen in elkaar steken en nieuwe technologieën 
lanceren. Van slimme woning tot zelfrijdende auto.  
Je houdt van IT en elektronica en kijkt vol verwondering naar 
de hightechsnufjes van morgen. Je wilt nieuwe technologieën 
bedenken, programmeren en lanceren om mensen een 
vereenvoudigde toekomst te geven. Dan zit je 100% safe in 
de graduaatsopleiding Internet of Things (IoT). 

Onze ervaren docenten staan paraat om je te coachen 
tot een vakkundig IoTtechnicus. Vanaf fase 1 leer je alles 
over embedded programmeren en sta je oog in oog met 
sensoren, netwerken en smarthomes. Je bezoekt interessante 
bedrijven en laat de gekste IoTideeën opborrelen. Een derde 
van je opleiding breng je al door op je toekomstige werkplek. 
Samen met je mentor ervaar je het echte bedrijfsleven met 
uitdagende projecten en stel je communicatie en teamspirit 
op de proef. Je configureert domotica, programmeert 
embedded platformen en test draadloze verbindingen. 
Driedubbelcheck! 

In fase 2 schakel je nog een versnelling hoger. Je bestudeert 
dataanalyse en beveiliging en bouwt steeds complexere 
IoTsystemen. Al die kennis en vaardigheden bundel je 
samen in een project met wireless technieken en visualisatie. 
Uiteraard mag de ultieme leerervaring in een topbedrijf niet 
ontbreken. Onder leiding van een bedrijfsmentor word je 
klaargestoomd om als professional te starten!

Internet of Things

EEN EN AL PRAKTIJK  

De allergrootste troef van deze opleiding? Praktijk! 
Voor jou geen droge theorie, maar vollenbak 
oefeningen, projecten en werkplekleren. Al doende 
ontdek je alle facetten van je toekomstige job. 
Daar zien je ervaren docenten persoonlijk op toe. 
Er passeren bovendien ook veel gastcolleges met 
toppers uit het échte bedrijfsleven. Zo blijf je upto
date van de laatste innovaties! 

• hardwaretechnicus embedded systems
• internetinstallateur 
• IoTtechnicus 
• programmeur embedded systems
• technical sales
• technical support engineer
• technicus domotica
• technicus woningbeveiliging

DE JOB VAN JE LEVEN

Meer weten over deze opleiding? 
Surf naar thomasmore.be/griot.

Welkom in Geel

Kleinhoefstraat 4  2440 Geel
 thomasmore.be/geel

 Graduaat Internet of Things

 Geel: dag en avondprogramma

Contact
Peter Mertens
Opleidingscoördinator
+ 32 (0)14 74 10 01
peter.mertens@thomasmore.be

 fb.com/GR.InternetOfThings.ThomasMoreBe
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearetechit

IOT-TECHNICUS,  
JOB VAN DE TOEKOMST

JE TOEKOMST  

  Je behaalt het graduaatsdiploma Internet of Things. 
  Na afstuderen kun je direct aan de slag. 
  Wil je graag verder studeren? Dan kun je via  
een verkort traject een bachelordiploma  
ElektronicaICT behalen.
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 programma dagopleiding /  programma avondopleiding
* Studiepunten drukken uit hoeveel uren je gemiddeld nodig hebt om de 
leerstof te verwerken (incl. lessen). Reken voor 1 SP ongeveer 25 à 30 uren.

Werken en studeren combineren?

• Dan kun je gebruikmaken van het Vlaams 
opleidingsverlof. www.thomasmore.be/vov

• Als je aan de voorwaarden voldoet, kun je  
ook opleidingscheques inzetten.  
www.thomasmore.be/opleidingscheques

PROGRAMMA (incl. studiepunten* ) FASE 1 2 3

Besturingssystemen 3 3

Netwerken essentials 3 3

Sensoren 4 4

Programmeren in C 4 4

Basis elektriciteit 4 4

Labo elektriciteit 3 3

Professionele ontwikkeling 3 3

Professioneel communiceren 3 3

Sectorexploratie 3 3

Software applicatie 3 3

Routing & Switching 3 3

Smart homes 6 6

Embedded devices 4 4

IoTprojecten 1 6 6

Beroepsexploratie 1 8 8

Dataanalyse 3 3

IoT essentials 3 3

Smart monitoring 4 4

Wireless IoT 4 4

Visualisatie framework 3 3

IoTprojecten 2 6 6

Professionele ontwikkeling 3 3

Beroepsexploratie 2 4 4

Startende professional 30 30

NOOIT TE LAAT OM (BIJ) TE LEREN
Je studies combineren met werk (en gezin)? Alles 
kan! Volg de graduaatopleiding Internet of Things in 
avondprogramma en spreid je vakken over 6 semes
ters. Toch switchen naar een voltijds traject? Ook dat 
is mogelijk!  

NAAR DE IOT MAKER SPACE!

Je eigen project volledig bedenken, programmeren 
en uittesten. In de IoT maker space kun je creatief 
losgaan met embedded systemen, slimme sensoren 
en smarthome componenten. Je krijgt een unieke blik 
op het hele proces, van idee tot afgewerkte app op je 
smartphone. 

KOPPEL ALLERLEI SENSOREN AAN 
DIVERSE EMBEDDED PLATFORMEN 
EN CREËER JE EIGEN PROJECT.

CREATIEF MET DE 
ROBOTARM.

lesvrij blok- en examenperiode tweede zitles les/werkplekleren

SEPT OKT NOV DEC JAN FEB MAART APR MEI JUNI JULI AUG SEPT

D
ag

Semester 2Semester 1

5 weken 5 weken 5 weken 5 weken

HET ACADEMIEJAAR IN VOGELVLUCHT (FASE 1)

lesvrijles examenperiode tweede zit

SEPT OKT NOV DEC JAN FEB MAART APR MEI JUNI JULI AUG SEPT

A
vo

nd

Semester 2Semester 1

7 weken 5 weken 7 weken 7 weken2 weken
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JIJ STUURT PRODUCTIEPROCESSEN 
NAAR HYPEREFFICIËNTE 
RESULTATEN

Als machinebeheerder ben je het slimme brein achter 
productie processen in bedrijven. Je houdt de procedures 
nauwlettend in het oog en leidt activiteiten snel en efficiënt 
in goede banen. Zowel ter plaatse als achter de schermen. 
Mankementjes gespot? Dan draai jij als eerste aan de knoppen 
om bestaande werkwijzen te optimaliseren. Jawel, met jou erbij 
verloopt alles volgens het boekje! 

Technologie en mechanica liggen bij jou in de bovenste schuif, 
maar je menselijke skills moeten zeker niet onderdoen. Je hebt 
een groot gevoel voor verantwoordelijkheid en blijft altijd en 
overal bij de pinken, ook als de minuten genadeloos wegtikken. 
Voortdurend ontwikkelen, analyseren en bijsturen … da’s 
typisch jij!

Is de vonk zonet overgesprongen? Start dan met de 
 graduaatsopleiding Productiebeheer in avondonderwijs en laat 
productiebedrijven op volle toeren draaien.

Graduaat

Productiebeheer  
- Maakindustrie

KIES JE CAMPUS

P.
28

Graduaat

Productiebeheer -  
Maakindustrie

 Geel

27



Als productiebeheerder plan je een proces, bewaak je de voort
gang en stuur je bij waar nodig. Ben je aan het werk en wil je je 
omscholen? Of wil je je theoretische kennis verdiepen? Dan is de 
driejarige avondopleiding Productiebeheer geknipt voor jou! 

Een derde van je opleiding leer je ter plaatse op de werkplek. 
De kennis en vaardigheden die je zo opdoet, worden in de 
verschillende modules theoretisch verder onderbouwd. 

In je eerste fase maken we je wegwijs in een aantal algemene 
vaardigheden: product en kwaliteit, reken, communicatie en 
informatievaardigheden, veiligheid, gezondheid en milieu. 
Daarnaast schaven we met een aantal basistechnieken je 
technische kennis bij: materialenleer, mechanica, elektriciteit en 
informaticavaardigheden.

In je tweede fase komen logistieke technieken en personeels
beheer aan bod. Je gaat gedetailleerder in op de basis 
technieken uit het eerste jaar en je maakt kennis met  
toegepaste kwaliteitszorg. 

Sociale vaardigheden op de werkvloer, financieel management, 
automatisering en productieorganisatie vormen de basis van je 
derde fase. 

Je maakt kennis met de bedrijfssector tijdens een aantal 
bedrijfsbezoeken. Daarna loop je mee met een bedrijfsmentor 
zodat je zicht krijgt op de dagelijkse werking van de werkplek. 
In je laatste jaar draai je volwaardig mee in het bedrijf, onder 
begeleiding van je bedrijfs mentor. 

Productiebeheer - Maakindustrie

JE TOEKOMST 

• Je behaalt het graduaatsdiploma  
Productiebeheer.

• Na afstuderen kun je direct aan de slag.

BEROEPSGERICHT 

Al je docenten zijn nauw betrokken bij de bedrijfs
sector, sommigen staan er zelfs nog met beide 
voeten in. De aangeleerde kennis kun je via het 
werkplek leren meteen toepassen op de werkvloer. 
Zo ben je na drie jaar klaar om meteen aan de slag 
te gaan als professional.

 Graduaat Productiebeheer

• polyvalent machineoperator
• machineverantwoordelijke
• teamleider van een machinelijn
• productieplanner
• meestergast
• first line manager

DE JOB VAN JE LEVEN

JIJ WORDT PRODUCTIEOPERATOR  
VAN DE TOEKOMST

 Geel: avondprogramma

Contact
Dirk Moyaert
Opleidingscoördinator
+ 32 (0)14 80 22 32
dirk.moyaert@thomasmore.be 

Meer weten over deze opleiding? 
Surf naar thomasmore.be/grpb.

Welkom in Geel
Kleinhoefstraat 4  2440 Geel

 thomasmore.be/geel

 fb.com/GR.Productiebeheer.ThomasMoreBe
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearetechit
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PROGRAMMA (incl. studiepunten* ) FASE 1 2 3

THEORETISCHE LEERLIJN

Rekenvaardigheden 3

Product en kwaliteit 3

PRODUCTIEPROCES

Productieplanning 3

Logistiek 3

Voorraadbeheer 3

Financieel management 3

Productieorganisatie 6

PROFESSIONELE CONTEXTEN

Communicatie en informatievaardigheden 3

VGM: veiligheid, gezondheid en milieu 3

HRbeheer 3

 FASE 1 2 3

SECTORSPECIALISATIE

Materialenleer 3

Mechanica basis 3

Mechanica uitbreiding 3

Elektriciteit 3

Informaticatoepassingen 3

Elektrische machines 3

Mechanische toepassingen 3

Toegepaste kwaliteitszorg in de maakindustrie 3

Pneumatica 3

Hydraulica voor de maakindustrie 3

Automatisering 3

Sociale vaardigheden op de werkvloer 3

Voorraadbeheer in de maakindustrie 3

PRAKTIJKLEERLIJN

Sectorexploratie 3

Beroepsexploratie 3

De productieeenheid in de sector 6

Planning en logistiek in de sector 6

Apprenticeship 6

Startende professional 24

 programma avondopleiding
* Studiepunten drukken uit hoeveel uren je gemiddeld nodig hebt om de leerstof te 
verwerken (incl. lessen). Reken voor 1 SP ongeveer 25 à 30 uren.

Werken en studeren combineren?

• Dan kun je gebruikmaken van het Vlaams 
opleidingsverlof. www.thomasmore.be/vov

• Als je aan de voorwaarden voldoet, kun je  
ook opleidingscheques inzetten.  
www.thomasmore.be/opleidingscheques

SEPT OKT NOV DEC JAN FEB MAART APR MEI JUNI JULI AUG SEPT

A
vo

nd

Semester 2Semester 1

7 weken 5 weken 7 weken 7 weken

HET ACADEMIEJAAR IN VOGELVLUCHT (FASE 1)

2 weken

lesvrijles examenperiode tweede zit
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JIJ BOUWT DE KNAPSTE
APPS, GAMES EN WEBSITES

Als ITprofessional zet je creatieve bedenksels in de virtuele 
wereld. Je spreekt een mondje programmeertaal, rijgt de 
codes moeiteloos aan elkaar en stuurt software nonstop bij. 
In de digitale maatschappij van vandaag heb jij het voor het 
zeggen! 

Je bent een échte computerexpert. Je vertoeft het liefst achter 
je schermen, denkt in codetaal, maar praat in mensentaal. Als 
je iets op het spoor bent, bijt je je helemaal vast. Je oog voor 
detail verbaast vriend en vijand. Met zo’n digitale held als jij wil 
iedereen wel een connectie maken. 

Klaar om jezelf te lanceren? Start dan met de graduaats
opleiding Programmeren in dag of avondonderwijs.

Graduaat

Programmeren

KIES JE CAMPUS

P.
32

Graduaat

Programmeren

 Antwerpen,  
Campus De Nayer

P.
34

Graduaat

Programmeren

 Geel, Lier,  
Turnhout
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Nieuwe technologieën boeien je mateloos. Je bent aan het 
computerscherm gekluisterd om ITuitdagingen aan te gaan 
en knappe applicaties te ontwikkelen. Theorie wil je meteen 
uittesten in praktijk. Al doende leren, dat is je ultieme motto. 
Dan ben je vast getriggerd door de graduaatsopleiding 
Programmeren. 

Wat hebben we voor jou in petto? Een dynamisch traject aan 
waarin we je rondleiden in de ITwereld, vol data en codetaal. 

Eerst laten we je kennismaken met SQL. Je krijgt program
meertechnieken in de vingers en ontwerpt je eigen web
pagina’s. Ook je knowhow over netwerken gaat in stijgende 
lijn. Daarna neem je geprogrammeerde applicaties onder de 
loep en pik je eventuele foutjes er zo uit. Verder koppel je 
websites aan databases en ontwikkel je zowel native als hybride 
mobiele apps. Ook besturingssystemen en online security 
komen uitgebreid aan bod. Tot slot sta je met beide benen in 
de praktijk en breng je projecten tot een goed einde. 

Contact
Patrick Pelgrims
Opleidingsmanager
+ 32 (0)473 76 08 76
patrick.pelgrims@thomasmore.be

Programmeren

Meer weten over deze opleiding? 
Surf naar thomasmore.be/grpr.

JE TOEKOMST 

• Je behaalt het graduaatsdiploma Programmeren.
• Na afstuderen kun je direct aan de slag.
• Wil je graag verder studeren? Dan kun je via 

een verkort traject volgende bachelordiploma’s 
behalen: ElektronicaICT, Informatiemanagement 
en Multimedia, Interactive Multimedia Design, en 
Toegepaste Informatica.

VAN ALLE MARKTEN THUIS 

Je groeit uit tot een allround programmeur, waar 
bedrijven hard naar op zoek zijn. Als geen ander 
lever jij betrouwbare en goed gebouwde applicaties 
voor desktop, mobiel en web. Klaar om je troeven 
uit te spelen?

 Graduaat Programmeren

LEER PROGRAMMEREN 
IN DE PRAKTIJK!

• frontend developer
• backend developer
• web developer
• mobile app developer
• software developer

DE JOB VAN JE LEVEN

 fb.com/GR.Programmeren.ThomasMoreBe
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearetechit

 Antwerpen: dagprogramma   Campus De Nayer: dag en avondprogramma

Welkom in Antwerpen
SintAndriesstraat 2  2000 Antwerpen

 thomasmore.be/sintandries

Welkom in Sint-Katelijne-Waver
Jan De Nayerlaan 5  2860 SintKatelijneWaver

 thomasmore.be/denayer
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PROGRAMMA (incl. studiepunten* ) FASE 1 2 3

DATABANKEN EN ANALYSE 12 9 3 6

Datamodellering 3 3

SQL 3 3

Databankbeheer 3 3

Analyse 3 3

Testing 3 3

APPLICATIEONTWIKKELING 27 18 24 15 18

Programming fundamentals 6 6

User interfaces 3 3

Programming advanced 6 6

Enterprise programming 6 6

Responsive design 3 3

Interactive webapps 3 3

Unit testing 3 3

Dynamische webapps 6 3 3

Server sided programming 3 3

Native apps 6 6

Hybrid apps 6 6

PROFESSIONELE CONTEXTEN 6 6 6 3 3

Project management 3 3

Netwerken 3 3

Besturingssystemen 3 3

Security 3 3

INTEGRALE PRAKTIJKLEERLIJN 15 3 27 12 27

Werkveldexploratie 6 3 3

Projecten VOOR het werkveld 9 9

Projecten IN het werkveld 12 12

Startende professional 15 15

 programma dagopleiding /  programma avondopleiding
* Studiepunten drukken uit hoeveel uren je gemiddeld nodig hebt om de leerstof te verwerken (incl. 
lessen). Reken voor 1 SP ongeveer 25 à 30 uren.

VOOR ELK WAT WILS
Volg je de opleiding in dagonderwijs?  
Dan kun je op twee jaar tijd je diploma 
behalen. Past onze avondopleiding beter  
in je leven? Reken dan op drie jaar. Heb 
je al een opleiding in het hoger onderwijs 
gevolgd? Dan kun je vrijstellingen aanvragen 
die je individueel traject korter maken.

Werken en studeren combineren?

• Dan kun je gebruikmaken van het Vlaams opleidingsverlof.  
www.thomasmore.be/vov

• Als je aan de voorwaarden voldoet, kun je ook opleidingscheques 
inzetten. www.thomasmore.be/opleidingscheques

SEPT OKT NOV DEC JAN FEB MAART APR MEI JUNI JULI AUG SEPT

lesvrij inhaalweek herkansingles/permanente evaluatie

Kwartaal 1 Kwartaal 3Kwartaal 2 Kwartaal 4

7 weken 7 weken 7 weken 7 weken

HET ACADEMIEJAAR IN VOGELVLUCHT (FASE 1)
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Programmeren

JE TOEKOMST 

• Je behaalt het graduaatsdiploma  
Programmeren.

• Na afstuderen kun je direct aan de slag.
• Wil je graag verder studeren? Dan kun je via een 

verkort traject een bachelordiploma Toegepaste 
Informatica behalen.

TREND ALERT! 

De informaticawereld draait op volle toeren en 
technologische nieuwtjes zijn nooit veraf. Wij 
spotten de trends en passen ze meteen toe in 
de lessen. Experts uit het werkveld brengen je 
 helemaal uptodate tijdens lezingen en nemen je 
mee op bedrijfsbezoeken. Als professional in spe 
ben je helemaal mee!

 Graduaat Programmeren

• field engineer 
• IT support engineer
• software engineer
• application developer
• frontend developer
• backend developer
• IT consultant
• functional analyst

DE JOB VAN JE LEVEN

PUZZELAAR MET OOG VOOR DETAIL!

 Geel: dag en avondprogramma   Lier: dag en avondprogramma   Turnhout: dagprogramma

 fb.com/GR.Programmeren.ThomasMoreBe
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearetechit

Meer weten over deze opleiding: thomasmore.be/grpr.

Welkom in Geel 
Kleinhoefstraat 4  2440 Geel

 thomasmore.be/geel

Welkom in Lier 
Antwerpsestraat 99  2500 Lier

 thomasmore.be/lier

Welkom in Turnhout 
Campus Blairon 800  2300 Turnhout

 thomasmore.be/turnhout

Contact
Anke Coomans
Opleidingscoördinator
+ 32 (0)14 74 02 77
anke.coomans@thomasmore.be

De ICTwereld is je tweede thuis. Een slimme app, een handige 
website of een straffe game. Je tokkelt vlijtig op je laptop om 
je creatieve ideeën virtueel tot leven te brengen. Coderen 
en programmeren zie je als één grote uitdaging, een immens 
voordeel in onze digitale maatschappij. Dan is de graduaats
opleiding Programmeren echt iets voor jou!

Als programmeur bijt je je vast in codetaal, ontwikkel je de 
nieuwste toepassingen en stuur je bestaande software voort
durend bij. Je beschikt over een flinke portie doorzettingsver
mogen en hebt oog voor detail. Bedrijven hebben nood aan 
goedgeschoolde informatici. Hun activiteiten worden immers 
via computers gestuurd en ondersteund. Met je gespecialiseer
de knowhow ben je dus erg gegeerd op de markt.

Tijdens de opleiding stomen we je klaar voor het echte werk, 
maar we beginnen bij het begin. Eerst krijgt je basiskennis 
van software en hardware een stevige boost. Alle begrippen 
onder de knie? Gedreven docenten dompelen je onder in 
programmeer talen. Zo leer je onder meer hoe je gestructu
reerd kunt programmeren met de taal C# op het .NETplatform. 
Een ontwikkelingsproject automatiseren? Geen probleem, 
je hebt analysetechnieken zo in de vingers. Na theorie volgt 
onmiddellijk praktijk. Zo’n een derde van je opleiding bestaat 
uit werkplekleren, waarbij je onder meer applicaties en 
websites bouwt. Een uitdagend project zorgt voor een mooie 
afsluiter van je goedgevuld traject. Je veelbelovende carrière 
kan meteen van start gaan.
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Volg je de opleiding in dagonderwijs? Dan kun je 
op twee jaar tijd je diploma behalen. Past onze 
avondopleiding beter in je leven? Reken dan op drie 
jaar. Nog twijfels? Je kunt altijd overstappen van 
dag naar avondonderwijs en omgekeerd. 

De opleiding bestaat uit verschillende modules. 
Slaag je voor een module, dan ontvang je een attest. 
Zodra je alle attesten in handen hebt, ontvang je het 
graduaatsdiploma Programmeren. 

PROGRAMMA (incl. studiepunten* ) FASE 1 2 3

DATABANKEN EN ANALYSE 12 9 3 6

Databanken en SQL 5 5

Eisenanalyse en UML 4 4

Datamodellering 3 3

Agile en testing 3 3

APPLICATIEONTWIKKELING 26 20 21 16 10

Inleiding tot programmeren 4 4

Objectgeoriënteerd programmeren 6 6

Statische websites 5 5

Datamanipulatie vanuit een programma 6 6

Interactieve websites 5 5

Gevorderde programmeertechnieken 4 4

Webapplicaties 6 6

Mobiele applicaties 6 6

Javascript framework react 5 5

PROFESSIONELE CONTEXTEN 12 6 6 9 3

Persoonlijke ontwikkeling 3 3

IT Topics 3 3

Communicatievaardigheden 3 3

IT Topics 2 3 3

Professionele ontwikkeling 3 3

IT topics 3 3 3

INTEGRALE PRAKTIJKLEERLIJN 10 4 30 12 24

Werkveldexploratie 4 4

Projecten VOOR het werkveld 6 6

Projecten IN het werkveld 12

Projecten IN het werkveld 1/2 6

Projecten IN het werkveld 2/2 12

Startende professional 18 12

 programma dagopleiding /  programma avondopleiding
* Studiepunten drukken uit hoeveel uren je gemiddeld nodig hebt om de leerstof te 
verwerken (incl. lessen). Reken voor 1 SP ongeveer 25 à 30 uren.

Werken en studeren combineren?

• Dan kun je gebruikmaken van het Vlaams 
opleidingsverlof. www.thomasmore.be/vov

• Als je aan de voorwaarden voldoet, kun je  
ook opleidingscheques inzetten.  
www.thomasmore.be/opleidingscheques

lesvrij blok- en examenperiode tweede zitles les/werkplekleren

SEPT OKT NOV DEC JAN FEB MAART APR MEI JUNI JULI AUG SEPT

D
ag

Semester 2Semester 1

5 weken 5 weken 5 weken 5 weken

HET ACADEMIEJAAR IN VOGELVLUCHT (FASE 1)

lesvrijles examenperiode tweede zit

SEPT OKT NOV DEC JAN FEB MAART APR MEI JUNI JULI AUG SEPT

A
vo

nd

Semester 2Semester 1

7 weken 5 weken 7 weken 7 weken2 weken
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JIJ ONTWERPT NETWERKEN  
EN SCROLT NAAR VIRTUELE 
OPLOSSINGEN 

Als systeem en netwerkbeheerder breng je virtuele systemen 
in een stroomversnelling. Je kent computers vanbinnen en 
 vanbuiten, spreekt vloeiend programmeertaal en gaat de strijd 
aan tegen hackers. Je ontwerpt en bouwt netwerken
die bedrijven vooruithelpen. Je configureert ze in enkele 
muisklikken en zet ze minutieus in praktijk. Dat noemen ze 
dan een digitale held! 

Je bent een echte computerfanaat. Je ziet de dingen helder, 
hebt zin voor initiatief en gaat geen bug uit de weg. Waar 
anderen geen snars van begrijpen, kun jij in mensentaal 
uitleggen. 

Voel je een klik met deze omschrijving? Start dan met de 
graduaatsopleiding Systeem en Netwerkbeheer* in dag of 
avondonderwijs en verbluf bedrijven met je kennis en 
 vaardigheden.

Graduaat

Systeem- en  
Netwerkbeheer*

KIES JE CAMPUS

P.
38

Graduaat

Systeem- en 
Netwerkbeheer*

 Campus De Nayer
P.

40

Graduaat

Systeem- en 
Netwerkbeheer*

 Geel, Herentals

* Onder voorbehoud. We organiseren de opleiding enkel indien ze goedgekeurd wordt door de Vlaamse Regering.
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Je hebt een klik met ICT en nieuwe technologieën. Het liefst 
vertoef je in de virtuele ITwereld, pluis je uit hoe computers 
onderling communiceren en zet je globale netwerken op punt. 
Dan zit je gebeiteld met de graduaatsopleiding Systeem en 
Netwerkbeheer. Die opleiding is bovendien perfect afgestemd 
op de bedrijfsnoden van vandaag.

Zet je schrap voor een uitdagend tweejarig traject aan Campus 
De Nayer. In de eerste fase leg je een snelle theoretische basis 
met daar bovenop vele best practices. Je bekijkt hoe compu
ters precies in elkaar zitten, ontdekt de ins en outs van netwer
ken en leert routers en switches configureren, zowel virtueel 
als op devices. Servers met Windows, OS X (Apple) of Linux? 
Die hebben weldra geen geheimen meer voor jou! Sterker 
nog, je ontwerpt je eerste volledig operationeel netwerk en je 
implementeert het zo in de praktijk. Tussendoor duik je ook in 
virtuele en mixed systemen, zodat je probleemloos in the cloud 
kunt werken. 

In de tweede fase steek je een praktijktandje bij. Je test servers 
en netwerken, je spitst je op troubleshooting toe en komt te 
weten hoe je die procesmatig kunt monitoren en onderhouden. 
Met scripting leer je ook meteen hoe je je werk kunt automa
tiseren. Security is daarbij de rode draad. Tot slot neem je de 
proef op de som met projecten voor opdrachtgevers en sta je 
met beide benen in het echte werkleven.

Contact
Patrick Pelgrims
Opleidingsmanager
+ 32 (0)473 76 08 76
patrick.pelgrims@thomasmore.be

Systeem- en Netwerkbeheer*

Meer weten over deze opleiding? 
Surf naar thomasmore.be/grsnb.

JE TOEKOMST 

• Je behaalt het graduaatsdiploma 
Systeem en Netwerkbeheer.

• Na afstuderen kun je direct aan de slag.
• Wil je graag verder studeren? Dan kun je via 

een verkort traject volgende bachelordiploma’s 
behalen: ElektronicaICT, Informatiemanagement 
en Multimedia, Interactive Multimedia Design,  
en Toegepaste Informatica.

VAN ALLE MARKTEN THUIS 

In twee jaar tijd groei je tot een allround netwerk
beheerder uit, met kennis van zaken. Als geen ander 
lever je betrouwbare en stabiele systemen af op een 
flexibel en schaalbaar netwerk. Bedrijven staan te 
springen om jou in huis te halen, dus werkzekerheid 
is zo goed als gegarandeerd. 

 Graduaat Systeem- en Netwerkbeheer*

DÉ EXPERT DIE ELK BEDRIJF ZOEKT!

• ICTconsultant
• netwerkconsultant
• netwerkbeheerder
• systeembeheerder
• ITsupport engineer
• service engineer
• system engineer
• field engineer

DE JOB VAN JE LEVEN

 fb.com/GR.SysteemNetwerkbeheer.ThomasMoreBe 
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearetechit

 Campus De Nayer: dagprogramma

Welkom in Sint-Katelijne-Waver 

Jan De Nayerlaan 5  2860 SintKatelijneWaver
 thomasmore.be/denayer
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PROGRAMMA (incl. studiepunten* ) FASE 1 2

SYSTEEMBEHEER 21 9

Besturingssystemen 6

System management 6

Scripting 3

Virtual and mixed environments 6

System administration automation 3

Business continuity and disaster recovery 6

NETWERKBEHEER 21 18

Network fundamentals 6

Network routing and switching 6

Network scaling 6

Computersystemen 3

Application management 6

Network and system logging 3

Troubleshooting and support 3

Security auditing and hacking 6

PROFESSIONELE CONTEXTEN 3 6

Communication skills 3

Project management 3

Security policies 3

INTEGRALE PRAKTIJKLEERLIJN 15 27

Werkveldexploratie 6

Projecten voor het werkveld 9

Projecten in het werkveld 12

Startende professional 15

 programma dagopleiding
* Studiepunten drukken uit hoeveel uren je gemiddeld nodig hebt om de leerstof te 

verwerken (incl. lessen). Reken voor 1 SP ongeveer 25 à 30 uren.

Werken en studeren combineren?

• Dan kun je gebruikmaken van het Vlaams 
opleidingsverlof. www.thomasmore.be/vov

• Als je aan de voorwaarden voldoet, kun je  
ook opleidingscheques inzetten.  
www.thomasmore.be/opleidingscheques

** Voormalig graduaat NetwerkbeheerInformatica. Wijziging onder voorbehoud goedkeuring Vlaamse regering.

SEPT OKT NOV DEC JAN FEB MAART APR MEI JUNI JULI AUG SEPT

lesvrij inhaalweek herkansingles/permanente evaluatie

D
ag

Kwartaal 1 Kwartaal 3Kwartaal 2 Kwartaal 4

7 weken 7 weken 7 weken 7 weken

HET ACADEMIEJAAR IN VOGELVLUCHT (FASE 1)
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Computers en informatica zijn helemaal je ding. Gefascineerd 
kijk je naar de technologische evoluties die elkaar razendsnel 
opvolgen. Elk vrij moment duik je in netwerk en besturings
systemen en wil je te weten komen hoe alles in z’n werk gaat. 
Die persoonlijke interesse uitbouwen tot je professionele job, 
dat is je ultieme doel. Dan klikt het vast met de graduaats
opleiding Systeem en Netwerkbeheer. 

Als systeembeheerder ben je altijd gewapend met een Disaster 
Recovery Plan, steeds te vinden voor aliassen, functies en 
scripts en is online security je stokpaardje. Bedrijven sturen 
en ondersteunen hun activiteiten met computers en hebben 
dus nood aan ICTexperts om hun infrastructuur, intern netwerk 
en externe connecties te onderhouden. 

In de opleiding krijg je een stevige basiskennis informatica. 
Zowel hardware als software komen uitgebreid aan bod. Samen 
met je docenten ga je dieper in op netwerkbesturingssystemen 
Windows en Linux en leer je alles over backofficetoepassingen 
om een website, database en email te beheren. Servers 
virtualiseren? Software distribueren? Het is maar een woord, 
want jij hebt de tools in handen.

Aan praktijkervaring geen gebrek. Maar liefst een derde van je 
opleiding bestaat uit werkplek leren en afsluiten doe je met een 
uitdagend project werk. Eens je graduaatsdiploma op zak, ben 
je meteen inzetbaar in het bedrijfsleven!

Systeem- en Netwerkbeheer*

JE TOEKOMST 

• Je behaalt het graduaatsdiploma  
Systeem en Netwerkbeheer.

• Na afstuderen kun je direct aan de slag.
• Wil je graag verder studeren? Dan kun je via  

een verkort traject een bachelordiploma  
ElektronicaICT behalen.

NIEUWSTE TECHNOLOGISCHE TRENDS 

Als een echte trendwatcher volgen we de laatste 
technologische nieuwtjes op de voet en passen ze 
meteen toe in de lessen. Je werkt dus met de meest 
recente software en hardware. Ook experts uit het 
werkveld komen langs om je een update te geven 
en je pikt ook enkele bedrijfsbezoeken mee.

 Graduaat Systeem- en Netwerkbeheer*

• ICTconsultant
• netwerkconsultant
• netwerkbeheerder
• systeembeheerder
• ITsupport engineer
• service engineer
• system engineer
• field engineer

DE JOB VAN JE LEVEN

BOUW JE MEE AAN HET NETWERK 
VAN DE TOEKOMST?

 Geel: dag en avondprogramma   Herentals: avondprogramma

Contact
Anke Coomans
Opleidingscoördinator
+ 32 (0)14 74 02 77
anke.coomans@thomasmore.be

Meer weten over deze opleiding? 
Surf naar thomasmore.be/grsnb.

Welkom in Geel
Kleinhoefstraat 4  2440 Geel

 thomasmore.be/geel

Welkom in Herentals
Kerkstraat 38  2200 Herentals

 thomasmore.be/herentals
 fb.com/GR.SysteemNetwerkbeheer.ThomasMoreBe
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearetechit
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Volg je de opleiding in dagonderwijs? Dan kun je 
op twee jaar tijd je diploma behalen. Past onze 
avondopleiding beter in je leven? Reken dan op drie 
jaar. Nog twijfels? Je kunt altijd overstappen van 
dag  naar avondonderwijs en omgekeerd.

De opleiding bestaat uit verschillende modules. 
Slaag je voor een module, dan ontvang je een attest. 
Zodra je alle attesten in handen hebt, ontvang je het 
graduaatsdiploma Systeem en Netwerkbeheer.

PROGRAMMA (incl. studiepunten* ) FASE 1 2 3

DATABANKEN 9 9 0 0 0

Databanken en SQL 5 5

Beheer van databanken 4 4

BESTURINGSSYSTEMEN 15 10 8 13 0

Windows system administration 6 6

Linux essentials 4 4

Windows server essentials 5 5

Linux server 3 3

Windows deployment 5 5

NETWERKEN 10 10 8 4 4

Netwerken essentials 5 5

Routing and switching 5 5

Scaling networks 4 4

Connecting & securing networks 4 4

INTEGRALE THEORETISCHE LEERLIJN 4 4 11 5 6

Scripting 4 4

DevOps 5 5

Cyber security 6 6

PROFESSIONELE CONTEXTEN 12 6 3 6 3

Persoonlijke ontwikkeling 3 3

IT Topics 1 = IT essentials 3 3

IT Topics 2 = Webdesign basis 3 3

Communicatievaardigheden 3 3

Professionele ontwikkeling 3 3

INTEGRALE PRAKTIJKLEERLIJN 10 4 30 12 24

Werkveldexploratie 4 4

Projecten voor het werkveld 6 6

Projecten in het werkveld 12

Projecten in het werkveld 1/2 6

Projecten in het werkveld 2/2 12

Startende professional 18 12

 programma dagopleiding /  programma avondopleiding
* Studiepunten drukken uit hoeveel uren je gemiddeld nodig hebt om de leerstof te verwerken 

(incl. lessen). Reken voor 1 SP ongeveer 25 à 30 uren.

Werken en studeren combineren?

• Dan kun je gebruikmaken van het Vlaams 
opleidingsverlof. www.thomasmore.be/vov

• Als je aan de voorwaarden voldoet, kun je  
ook opleidingscheques inzetten.  
www.thomasmore.be/opleidingscheques

** Voormalig graduaat NetwerkbeheerInformatica. Wijziging onder voorbehoud goedkeuring Vlaamse regering.

lesvrij blok- en examenperiode tweede zitles les/werkplekleren

SEPT OKT NOV DEC JAN FEB MAART APR MEI JUNI JULI AUG SEPT

D
ag

Semester 2Semester 1

5 weken 5 weken 5 weken 5 weken

HET ACADEMIEJAAR IN VOGELVLUCHT (FASE 1)

lesvrijles examenperiode tweede zit

SEPT OKT NOV DEC JAN FEB MAART APR MEI JUNI JULI AUG SEPT

A
vo

nd

Semester 2Semester 1

7 weken 5 weken 7 weken 7 weken2 weken
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JIJ REPAREERT EN ONDERHOUDT
AUTO’S, MOTORS EN 
VRACHTWAGENS 

Als onderhouds of diagnosetechnicus help je voertuigen weer 
vlot op weg. De garage is je droomsetting, de werkplaats je 
speelterrein. Alles op twee of vier wielen moet eraan geloven. 
Je duikt onder de motorkap, signaleert technische defecten en 
fikst problemen in een handomdraai. Dat ronkende geluid, daar 
kun je uren naar luisteren!

Je bent een wagenfreak in de goede zin van het woord. Je 
leest automagazines, weet alles over de nieuwste modellen en 
volgt mobiele trends op de voet. In je vrije tijd durf je al eens 
sleutelen aan voertuigen en ben je niet vies van wat motorolie. 
Ga niet op de rem staan, je hebt de juiste drive om ver te 
geraken in de autosector! 
    
Je ultieme job liever niet parkeren? Zoef dan naar de 
 graduaatsopleiding Voertuigtechnieken in dagonderwijs en 
schiet uit de startblokken als eersteklas wagenexpert.

Graduaat

Voertuigtechnieken

KIES JE CAMPUS

P.
44

Graduaat

Voertuigtechnieken

 Campus De Nayer
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Gefascineerd door ronkende motoren? Ben je weg van 
voertuigen, sleutel je graag aan een wagen en ambieer je een 
job in de autosector? Spreekt een carrière als onderhouds of 
diagnosetechnicus jou aan? Dan draai je vast op volle toeren 
in de graduaatsopleiding Voertuigtechnieken. 

Of je nu technische voorkennis hebt of niet, je wordt helemaal 
klaargestoomd voor het échte werk. Elke zes weken buig je 
je over een ander thema. Bij de start staat alles in het teken 
van ‘ontdekking’ en leer je de deelsectoren van de automo
bielindustrie kennen. Zo kom je te weten welk type voertuig 
je het meest interesseert. Ook automotive fundamentals en 
wetenschappelijke vakken passeren de revue. Verder krijg je 
alle skills in handen voor een klein en groot onderhoud en 
ga je aan de slag met diagnoseapparatuur om een correcte 
diagnose op een voertuig te stellen.

Plankgas naar fase twee! Daar spits je je toe op hydraulische 
en pneumatische systemen, maar ook op sensoren en 
actuatoren. Zelfs hybride en elektrische voertuigen hebben 
geen geheimen meer voor jou. Daarnaast volg je enkele 
vakken, gekoppeld aan je gekozen specialisatie: Brom en 
Motorfietsen / Personen wagens en Lichte Bedrijfsvoertuigen / 
Zware Bedrijfsvoertuigen.

In beide fases wissel je theorie af met praktijk in ons 
Autotechnologisch Centrum en het echte leven. We wijden 
maar liefst 45 studiepunten aan werkplekleren. Verschillende 
partners uit de sector bieden je de beste ervaringen. Zo heb  
je alle tools in handen om het waar te maken. Om je opleiding 
in glans af te sluiten, werk je volledig zelfstandig in een 
garagebedrijf.

Voertuigtechnieken

JE TOEKOMST 

• Je behaalt het graduaatsdiploma  
Voertuigtechnieken.

• Na afstuderen kun je direct aan de slag.
• Wil je graag verder studeren in de voertuigen

sector van je keuze? Dan kun je via een verkort 
traject het bachelordiploma Autotechnologie 
behalen.

AUTOTECHNOLOGISCH CENTRUM 

State of the art, zo zou je het Autotechnologisch 
Centrum van Campus De Nayer kunnen noemen. 
Je vindt er specifieke laboruimtes en een centrale 
werkplaats mét wagenpark, waar je alle kneepjes 
van het vak leert. Van courante tools tot zelfs een 
vermogenstestbank, hier is elke autoliefhebber 
helemaal in zijn nopjes.

 Graduaat Voertuigtechnieken

• onderhoudstechnicus in een garagebedrijf
• diagnosetechnicus in een garagebedrijf of  

bij wegenwacht
• technischcommercieel verantwoordelijke in  

de autosector
• service advisor

DE JOB VAN JE LEVEN

PRAKTIJKERVARING ALS RODE DRAAD!

 Campus De Nayer: dagprogramma

Contact
Daan Versonnen 
Opleidingscoördinator
+ 32 (0)487 60 37 05
daan.versonnen@thomasmore.be

Meer weten over deze opleiding? 
Surf naar thomasmore.be/grvt.

 fb.com/GR.Voertuigtechnieken.ThomasMoreBe
 ThomasMoreBE  @ThomasMoreBE
 @wearetechit

Welkom in Sint-Katelijne-Waver 

Jan De Nayerlaan 5  2860 SintKatelijneWaver
 thomasmore.be/denayer
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PROGRAMMA (incl. studiepunten* ) FASE 1 2

ONDERSTEUNENDE WETENSCHAPPEN 12 3

Automotive fundamentals 6

Mechanica 3

Verbrandingsmotoren 3

Hydraulica en pneumatica 3

PROFESSIONEEL HANDELEN 6 3

Veiligheid, gezondheid en milieu in de werkplaats 3

Automotive business 3 3

ELEKTRICITEIT EN ELEKTRONICA 6 6

Basis elektrotechniek 3

Basis elektrotechnische systemen 3

Sensoren en actuatoren 3

Gespecialiseerde elektrotechnische systemen 3

DIAGNOSETECHNIEKEN 15 6

Diagnose 1: gereedschappen, machines en  
voertuigonderdelen

3

Diagnose 2: klein onderhoud 3

Diagnose 3: geleide diagnose 6

Diagnose 4: systeemdiagnose 3

Diagnose 5: zelfstandige diagnose 6

VOERTUIGTECHNIEKEN 3 9

Garage 1: groot onderhoud 3

Aandrijfsystemen 3

Garage 2: airco en koelingssystemen 3

Garage 3: hybride en elektrische voertuigen 3

 FASE 1 2

 programma dagopleiding 
* Studiepunten drukken uit hoeveel uren je gemiddeld nodig hebt om de leerstof te 

verwerken (incl. lessen). Reken voor 1 SP ongeveer 25 à 30 uren.

WERKPLEKLEREN 18

Werkplekleren 1: sectorexploratie 3

Werkplekleren 2: kennismaking met het garagebedrijf 3

Werkplekleren 3: klein onderhoud 6

Werkplekleren 4: specialistisch/groot onderhoud 6

AFSTUDEERRICHTING SPECIFIEK 33

Specialisatie 1: het rijdend gedeelte 3

Specialisatie 2: keuring, homologatie en wetgeving 3

Werkplekleren 5: specialisatie 6

Werkplekleren 6: automotive professional 21

Werken en studeren combineren?

• Dan kun je gebruikmaken van het Vlaams 
opleidingsverlof. www.thomasmore.be/vov

• Als je aan de voorwaarden voldoet, kun je  
ook opleidingscheques inzetten.  
www.thomasmore.be/opleidingscheques

SEPT OKT NOV DEC JAN FEB MAART APR MEI JUNI JULI AUG SEPT

lesvrij inhaalweek herkansingles/permanente evaluatie

D
ag

Kwartaal 1 Kwartaal 3Kwartaal 2 Kwartaal 4

7 weken 7 weken 7 weken 7 weken

HET ACADEMIEJAAR IN VOGELVLUCHT (FASE 1)
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 OP KOT 

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

 CENTEN VOOR STUDENTEN 

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

 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.

 ONDERWEG 

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

 CULTUUR & CO 

Van opera tot cinema, van 
kleinkunst tot Kanye. Wij 
zorgen voor een snuifje 
cultuur van hoog tot laag 
en voor elke student.
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Je buddy voor grote en kleine studentennoden

Studentenvoorzieningen

 GOED IN JE VEL 

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

 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 kunt 
schuiven met lessen, stages of examens ...  
Meer weten? thomasmore.be/allekansen 

 ACTIE & ONTSPANNING 

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

 STRAK PLAN! 

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

ZEG “HALLO” TEGEN EEN ZALIG STUDENTENLEVEN!

Je BFF voor en tijdens je studies? Dat is zonder twijfel de dienst 
Studenten voorzieningen, stuvo voor de vrienden. Onze deur staat 
altijd wagenwijd voor je open!

Wil je graag vooraf een afspraak maken? 
Dat kan via thomasmore.be/maakeenafspraak.

 thomasmore.be/stuvo    stuvo@thomasmore.be
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FINANCIËLE SHIZZLE 
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 stuvotoelage vanuit de hogeschool. 

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 de 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. Kaching!

Studiekeuze gemaakt? 
Check!

 VIDEOZONE: 
 STUDENTEN- 
 VOORZIENINGEN 

 START HIER! 

 Wil je op kot of toch liever met de trein? 
 En hoe zit dat met studiegeld of studietoelage?

STUDIEGELD 2020-2021  
(per fase - 60 studiepunten)

Niet-beursstudenten: € 947,2
€ 245,2 + € 11,7 per studiepunt 

Bijna-beursstudenten: € 503,2
€ 245,2 + € 4,3 per studiepunt 

Beursstudenten: € 111,9  
(vast bedrag)

Je kunt het inschrijvingsgeld gespreid 
betalen. Op je eerste factuur vind je   
enkel de vaste kost (max. € 245,2).
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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 standby.

PIONIERSDAGEN
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

 ALS JE DE EERSTE 
 STUDENT IN JE 
 FAMILIE BENT! 

PRAKTISCH, 
HOE GERAAK IK DAAR?  
Snel en makkelijk naar je campus? Goed nieuws, wij liggen  
opentop 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 voor een prikje!  

• Reis je met het openbaar vervoer? Combineer tramtreinbus 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 lessenrooster en belonen je met leuke extraatjes.
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Verder studeren?

Ga voor een bachelor  
via een verkort traject!

ELEKTRO- 
MECHANISCHE 

SYSTEMEN

 ELEKTROMECHANICA 
 Automatisering / Klimatisering /   

 Onderhoudstechnologie
 thomasmore.be/baem

3-4 SEMESTERS

HVAC-SYSTEMEN

 ELEKTROMECHANICA 
 Klimatisering 
 thomasmore.be/baemkl

IN OVERLEG

ELEKTRO- 
MECHANISCHE 

SYSTEMEN

 ELEKTROMECHANICA 
 Alle afstudeerrichtingen 
 thomasmore.be/baem

4 SEMESTERS

PRODUCTIE- 
BEHEER – 

MAAKINDUSTRIE

 ONTWERP- EN PRODUCTIETECHNOLOGIE 
 Alle afstudeerrichtingen 
 thomasmore.be/baopt

IN OVERLEG

PROGRAMMEREN

 TOEGEPASTE INFORMATICA 
 Application Development / Artificial Intelligence 
 thomasmore.be/bati

4 SEMESTERS

VOERTUIG- 
TECHNIEKEN

 AUTOTECHNOLOGIE 
 Alle afstudeerrichtingen 
 thomasmore.be/baat

3 SEMESTERS

INTERNET  
OF THINGS

 ELEKTRONICA ICT 
 Embedded Hardware / Embedded Software / 

 Internet of Things 
 thomasmore.be/baeict

4 SEMESTERS

SYSTEEM- EN 
NETWERK- 

BEHEER*

 ELEKTRONICA-ICT 
 Cloud and Cyber Security / 

 Security, Systems and Services 
 thomasmore.be/baeict

4 SEMESTERS

GRADUAAT BACHELOR

* Onder voorbehoud. We organiseren deze opleiding enkel indien ze goedgekeurd wordt door de Vlaamse Regering.
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HR-Support • • •*

Maatschappelijk Werk • • •

Orthopedagogische 
Begeleiding* • • •

Verpleegkunde (HBO5) • • •

People
& Health

* Onder voorbehoud. We organiseren deze opleiding enkel indien ze goedgekeurd wordt door de Vlaamse Regering.
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Accounting 
 Administration • • • • • • •

Bedrijfsorganisatie • •

Juridisch- 
Administratieve 
Ondersteuning*

•

Marketing- en 
Comunicatie-
support

• • •

Transport en 
 Logistiek • • •

Winkelmanagement • • •

Business 
& Tourism

 ONTDEK 
             AL ONZE 
   GRADUATEN 
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Elektromechanische 
Systemen • • •

HVAC-Systemen •

Internet of Things • •

Productiebeheer -  
Maakindustrie •

Programmeren • • • • •

Syteem- en 
 Netwerkbeheer* • • •

Voertuigtechnieken •

Tech
& IT
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#WEAREMORE
Het leven zoals het écht is  
op onze campussen? Dat  
tonen onze studenten je  
graag zelf. Follow us!

 fb.com/thomasmorebe  @thomasmorebe  youtube.com/thomasmorebe

 @thomasmorebe  @thomasmore.be

 Discover more! 
Wil je ook het opleidingsaanbod van onze 
andere interessegebieden ontdekken?  
Je kunt al onze brochures aanvragen via 
thomasmore.be/brochures.

 Infoavonden voor ouders 
 

Wat is het verschil tussen een graduaat, een bachelor 
en een master? Wat kost studeren in het hoger 
onderwijs? En hoe zit dat met studiepunten en 
leerkrediet? Wij zetten alles op een rijtje en geven  
nuttige tips om goed te kiezen.

• Mechelen  di. 18 februari 2020
• Geel  do. 20 februari 2020

Schrijf je in via  
thomasmore.be/infoavondouders.

 Opencampusdagen 
 

Vier keer per jaar 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. 14 maart 2020, 10  16 uur
• za. 25 april 2020, 10  14 uur
• za. 27 juni 2020, 10  14 uur (start inschrijvingen)
• wo. 2 september 2020, 18  21 uur (ook inschrijvingen)

Bevestig je komst via
thomasmore.be/opencampusdagen.

KOM JE 
INFORMEREN

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 kun je  
nu al een vrijstelling behalen in het hoger onderwijs.  
Check it out op thomasmore.be/juc.

 Openlesdagen 
 

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! Je vindt het volledige aanbod op  
thomasmore.be/openles.

KOM HET 
UITPROBEREN

Wil je tijdens de krokusvakantie (24 - 28 februari) 
een voorsmaakje van  verschillende opleidingen? Kom 
dan een of meerdere lessen volgen tijdens onze  
 Openlesweek XL  Het is de ideale manier om ons 
aanbod te ontdekken en te vergelijken! Save the date 
en schrijf je in via thomasmore.be/xl.


