
Campus Turnhout  |  13 - 17 uur

Dag van de 
Wetenschap



 

Welkom beste bezoeker! 
 
Leuk dat je komt kennismaken met onze campus in Turnhout. We nemen 
vandaag niet alleen deel aan de Dag van de Wetenschap met tal van 
interessante, spannende en plezante activiteiten in skillslabs en leslokalen, 
maar we bieden je ook de kans om onze leer- en leefruimtes te verkennen 
en te ontdekken. 
 
In dit programma vind je een overzicht van alle activiteiten. Spreek gerust 
ook onze studenten en medewerkers aan, die je met plezier wegwijs 
maken doorheen de campus. 
 
Veel plezier! 
 
 
 
 
 

ALGEMENE INFORMATIESTAND  INGANG 

Vind je een bepaalde workshop niet? Heb je andere vragen? Kom dan even 
langs bij de ingang aan de algemene infostand. 
 

STUDENTENRESTAURANT  STUDENTENRESTO 

Honger of dorst gekregen van al dat experimenteren? Dan kan je terecht in 
ons studentenrestaurant voor een hapje of een drankje aan democratische 
prijzen. 
 

MAAK KENNIS MET CAMPUS TURNHOUT   A002 

Benieuwd naar meer? Of simpelweg naar een aula aan de hogeschool? 😊😊 

Loop dan gerust eens binnen en buiten in onze grootste aula A002. We 
selecteerden enkele video’s die je doorlopend onze campus en opleidingen 
doen ontdekken. 
 



LERARENOPLEIDING 

Ready for take-off? Lanceer je eigen raket!  terras (gelijkvloers) 

Hoe zou het voelen om als astronaut in de ruimte te vliegen? 
Hoe werken raketten? 
Hoe sturen ze astronauten en noodzakelijke voorraden de ruimte in? 
 
Ontwerp en lanceer jouw eigen raket! Leer meer over de fysica die ze 
gebruiken om raketten de ruimte in te sturen. 
 
alle leeftijden 
 

Ooit al eens in een fototoestel gezeten?  agora (gelijkvloers) 

Neem deze keer geen plaats voor de lens, maar erachter. Neen, niet als 
fotograaf. Kruip werkelijk ín een fototoestel. 
 
Maak ook zelf een heel eenvoudig cameraatje of camera obscura om mee 
naar huis te nemen. 
 
Eén ding is zeker: na deze workshop zal het maken van een foto nooit 
meer hetzelfde zijn! 
 
alle leeftijden 
 

WiWeTer - Bibberbotje  foyer (gelijkvloers) 

Als iets beweegt, dan kan iets anders meebewegen. Dit betekent dat we 
met een motor een robot kunnen laten voortbewegen: een bibberbot. 
 
Bouw je eigen bibberbotje en maak kennis met tal van andere WiWeTeR-
sessies! 
 
Zet een nieuwsgierige bril op en bibberrrr er op los! 
 
alle leeftijden 

 



WiWeTer - Escaperoom  A004 (gelijkvloers) 

Je bent opgesloten in het laboratorium van professor Gal 😱😱 
 
Via wetenschappelijke proefjes, uitdagende STEM-opdrachten, een gezonde 
dosis lef en veel nieuwsgierigheid kun je de code breken en hopelijk tijdig 
ontsnappen🗝🗝. Gelukkig zijn er WiWeTeR-experts om jou te helpen! 
 
Zet een nieuwsgierige bril op & breek de code! 
 
vanaf 10 jaar 
 

 
WiWeTeR (lees: wieweeter) biedt: 
• Expertise in STEM-disciplines en didactiek 
• STEM-trajecten 
• Een open aanbod op maat 
 
Onze activiteiten sluiten aan bij de leefwereld van kleuters, kinderen, 
jongeren én volwassenen. Huidige en toekomstige uitdagingen zijn onze 
inspiratiebron. www.wiweter.be  
 

SPORTOPLEIDINGEN 

Hoe fit ben jij volgens de wetenschap?   FITTstudio (-1) 

Net als je gewicht of je lengte is ook je fitheid iets wat je kunt meten. Van 
beweeglijkheid tot kracht en van coördinatie tot snelheid ... Leer je score 
kennen en ontdek wat de wetenschap hierover te zeggen heeft. 
 
De FITTstudio van de Thomas More-campus in Turnhout is perfect uitgerust 
om jou te ontvangen voor deze activiteit (en dat mag je letterlijk nemen!). 
 
Ennn ... ACTIE! 
 
alle leeftijden 
 

http://www.wiweter.be/


ZORGOPLEIDINGEN 

Bevallingsrobot aan het werk  simulatielab (+1) 

Oh nee, weer een wee! Altijd al eens een bevalling van dichtbij willen 
meemaken? Dit is je kans! 
 
Neem plaats in ons simulatiecentrum Vroedkunde en begeleid 
bevallingsrobot Freya bij de geboorte van haar babyrobot Thomas. Een 
unieke belevenis voor het hele gezin! 
 
alle leeftijden 
 

Reanimatierace: haal jij de finish?   agora (gelijkvloers) 

Kun jij een leven redden? 
 
Bij Thomas More in Turnhout hebben we allerlei technologische 
hulpmiddelen om onze studenten Verpleegkunde en Vroedkunde op de 
juiste manier een leven te leren redden. 
 
Maak kennis met reanimatiepoppen, feedbackschermen ... en neem het 
tijdens een reanimatierace op tegen je broer, je mama of je opa. Wie haalt 
als eerste de finish? 
 
alle leeftijden 
 

Prik je eerste bloedstaal   agora (gelijkvloers) 

Zin om zelf eens een bloedstaal te prikken? 
 
Maak kennis met de prikarmen van onze opleidingen en prik, onder 
begeleiding van studenten uiteraard, je eerste bloedstaal.  
 
Een bijzondere ervaring voor jong en oud! 
 
alle leeftijden 



Thomas More - Campus Turnhout
Campus Blairon 800
2300 Turnhout
tel. + 32 (0)14 80 61 01
info.turnhout@thomasmore.be
www.thomasmore.be

OPLEIDINGSAANBOD OP CAMPUS TURNHOUT
Professionele bacheloropleidingen

Leraar Lager Onderwijs
Leraar Lichamelijke Opvoeding - Bewegingsrecreatie
Sport- en Cultuurmanagement
Sport en Bewegen
Verpleegkunde
Vroedkunde

Graduaatsopleidingen

Accounting Administration
Maatschappelijk Werk
Programmeren

 
Vervolgopleidingen

Basiszorg en Leerwinst
Evidence Based Werken in de Geestelijke Gezondheidszorg
Geestelijke Gezondheidszorg voor Kinderen en Jongeren
Geestelijke Gezondheidszorg voor Volwassenen en Ouderen
Gespecialiseerde Verpleegkundige in de Chronische en Intensieve Zorg voor het Kind
Kritische Zorgen
Kritische Zorgen: Klinische Integratie
Leiderschap in Zorg
Neonatologie
Omgaan met Kinderen en Jongeren met een Autismespectrumstoornis 
Palliatieve Zorg
Psychosociale Aspecten en Geestelijke Gezondheidszorg voor het kind
Sportpsychologie
Wondzorgconsulent
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