
ANTWERPEN  ·  GEEL  ·  LIER  ·  MECHELEN  ·  SINT-KATELIJNE-WAVER  ·  SINT-NIKLAAS  ·  TURNHOUT  ·  VORSELAAR

Hier gebeurt het.
Kom samen met je leerlingen proeven van hoger onderwijs. 

Sommige van jouw leerlingen weten nu al wat ze willen worden en waar ze willen studeren. 
Anderen zijn er nog niet mee bezig of ze zijn er nog lang niet uit. Het aantal studierichtingen is 
enorm en het is een grote stap, die van het secundair naar het hoger onderwijs.  
Er komt zoveel op hen af.

42 
BACHELORS

19 
GRADUATEN

22.000 
STUDENTEN

8 
LOCATIES

 De sleutel tot studiesucces 

We zijn een ambitieuze leergemeenschap met 
internationale allure, die wil uitblinken in professioneel 
hoger onderwijs en praktijkgericht onderzoek. Maar 
we blijven ook de hogeschool om de hoek. Dichtbij, 
vertrouwd, gezellig, inclusief. We verankeren ons graag 
lokaal, in nauw contact met onze partners. En niet in het 
minst met de secundaire scholen in de buurt. Jullie zijn 
voor ons essentiële partners. Samen kunnen we sterk 
onderwijs maken. En daar draait het uiteindelijk om. 

Een goede studiekeuze is de sleutel tot studiesucces. 
Studenten die in een richting zitten die hen op het lijf 
geschreven is, zijn gemotiveerder en studeren efficiënter. 
Het is in ons aller belang dat al dat talent op de juiste 
plaats terechtkomt. In deze brochure vind je een 
overzicht van ons aanbod ‘proeven van hoger onderwijs’ 
voor leraren en hun klassen: infosessies, workshops, 
belevingsdagen ... Tot gauw?

 De juiste studiekeuze 

Als leerkracht of studiekeuzebegeleider weet jij hoe 
belangrijk de juiste studiekeuze is. Wat ervan afhangt. 
Maar ja, een studierichting kiezen als je nog geen idee 
hebt ... Hoe begin je eraan? Deskundige informatie, 
eerlijk advies en een stukje beleving - het al eens 
mogen uitproberen - kunnen cruciaal zijn. Jij wil jouw 
leerlingen in hun studiekeuzejaar op weg zetten naar een 
weloverwogen beslissing. Wij kunnen je daarbij helpen.

Met 42 bachelor- en 19 graduaatsopleidingen en ruim 
22.000 studenten op 8 locaties is Thomas More de 
grootste hogeschool van België.

Kom
proeven van
hoger onderwijs



 Sessie over hoger onderwijs 

Wat is het verschil tussen een graduaat en een 
professionele bachelor? En wat is een academische 
bachelor? Wat met studiepunten, toleranties en 
leerkrediet? De stap naar het hoger onderwijs is een  
stap in het onbekende.

In een infosessie, online, op één van onze campussen 
of bij jou op school, leggen we glashelder uit hoe het 
hoger onderwijs in Vlaanderen is georganiseerd. Zo 
beginnen jouw leerlingen goed geïnformeerd aan hun 
studiekeuzejaar.

 thomasmore.be/workshops

 Workshops op aanvraag en/of campustoer 

Interesse in een (halve) dag hogeschool met jouw 
laatstejaars voor één of twee workshops die binnen 
jouw leerdoelen passen? Een onderneming opstarten? 
Betonprinten? Leren reanimeren? Op al onze campussen 
organiseren we workshops op aanvraag om leerlingen 
kennis te laten maken met onze opleidingen en 
vakgebieden op een moment dat jullie past.

Of wat dacht je van een combinatie workshop/
campustoer? We bekijken graag samen de 
mogelijkheden. 

 thomasmore.be/workshops
 Studiekeuzeplatform voor leraars 

Voor studiekeuzebegeleiders hebben we alle interessante 
informatie gebundeld op één overzichtelijke webpagina: 
ons aanbod, een studiekeuzetest, het abc van het 
hoger onderwijs, inkijkbrochures, voorbeeldlessen, 
infomomenten ...

 thomasmore.be/leraar

 Sessie over studiekeuze 

Een studierichting kiezen: hoe begin ik eraan? Wat 
ligt me? Wat interesseert me? Wat kan ik aan? Waar 
vind ik wat? Welke activiteiten bieden hogescholen en 
universiteiten aan?

In deze interactieve workshop ligt het accent op het 
studiekeuzetraject zelf. Uiteraard focussen we niet enkel 
op het aanbod bij Thomas More, maar op het hele hoger 
onderwijs in Vlaanderen. Wij staan te popelen om jouw 
leerlingen op weg te helpen, bij jou op school, op één van 
onze campussen of online.

 thomasmore.be/workshops

Eerste hulp bij  
studiekeuze 

Een oud-leerling op je studiekeuzemarkt

Organiseert jouw school een studiekeuze markt 
of een beroepenavond? Misschien kan een van 
onze studenten of alumni je helpen. Wij brengen je 
graag in contact met jouw oud-leerlingen.

 thomasmore.be/secundaire-scholen

 Start to Study 

Tijdens een Start to Study-avond geven KU Leuven en 
de hogescholen van Associatie KU Leuven, waaronder 
Thomas More, laatstejaarsleerlingen en hun ouders een 
klare kijk op studeren aan een universiteit of hogeschool. 
We starten samen aan de zoektocht naar een opleiding 
die bij hen past.

 starttostudy.be

Belevingsdagen

Elk jaar verwelkomen we klassen voor een dagje 
proeven van de hogeschool: drie workshops 
per leerling, te kiezen uit tal van opleidingen. 
Voor de leraars is er een werkplek met koffie en 
desgewenst een persoonlijke rondleiding op de 
campus. En de verse frietjes tijdens de lunch zijn er 
ook. Bovendien kan je op onze campussen in Geel  
en Sint-Katelijne-Waver ook workshops van  
KU Leuven volgen.

Alle info via  thomasmore.be/BLD



Een pedagogische 
studiedag organiseren  
op onze campus?

Zoek je een geschikte locatie voor 
de pedagogische studiedag of een 
ander evenement? Informeer eens 
bij de hogeschool om de hoek. Wij 
verhuren onze infrastructuur, graag 
en aan een vriendenprijs natuurlijk. 

Onze onderwijsexperts kunnen 
indien gewenst invulling geven aan 
jouw pedagogische studiedag.

Pedagogische  
ondersteuning 

Stuur een mailtje naar
studiekeuze@thomasmore.be

Heb je interesse
in de initiatieven
uit deze folder?

Een Thomas More-docent  
in de GIP-jury

Zoek je een expert in een bepaald 
vakgebied? Thomas More helpt 
je graag bij je zoektocht. Onze 
docenten zijn altijd bereid om  
mee te jureren.

Aanbod voor leraren

Leraren te kort op jouw school of 
op zoek naar nieuwe vakcollega’s? 
We bieden heel wat verkorte 
opleidingen met het oog op het 
verwerven van een pedagogisch 
diploma.

 thomasmore.be/leraar-worden

Zelf interesse om bij te leren? Check 
dan zeker ons navormingsaanbod 
voor leraren.

 thomasmore.be/navormingen

STEM-consultancy en  
STEM-biose

WiWeTeR (lees: wieweeter) Thomas 
More is een erkende STEM-Academie 
en STEM-Partner van VLAIO en biedt 
expertise in STEM-disciplines en 
-didactiek, STEM-trajecten en een 
open aanbod op maat. 

 wiweter.be

Expertisecentrum voor 
Effectief Leren

Met ons Expertisecentrum voor 
Effectief Leren, zet de hogeschool 
zich in voor evidence-informed 
onderwijs door de professionaliteit 
van de leraar te versterken via 
onderzoek, publicaties en een 
gericht vormingsaanbod.

 excel.thomasmore.be

Volg jouw oud-leerlingen

Kom te weten hoe het studietraject 
van jouw oud-leerlingen op Thomas 
More verloopt, wat ze studeren en 
hoe hun slaagkansen zijn.



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

Kom het 
uitproberen
 Belevingsdagen 

 thomasmore.be/BLD

Kom in klasverband de hogeschool écht beleven.
Ieder zijn ding en voor elk wat wils.

• vr. 3 maart 2023 | Antwerpen, Mechelen en  
Sint-Katelijne-Waver

• do. 9 maart 2023 | Geel en Turnhout

 Workshops op aanvraag voor klassen 

 thomasmore.be/workshops

Een (halve) dag hogeschool met je laatstejaars 
voor één of twee workshops die binnen jouw 
leerdoelen of de interesses van jouw leerlingen 
passen. Wij verwelkomen jullie graag op onze 
campus. 

 Junior University College 

 thomasmore.be/juc

Een zesde- of zevendejaars die nood heeft 
aan een extra uitdaging? Via ons Junior 
University College kan die een semester lang op 
woensdagnamiddag les volgen en zo een vak 
voorsprong nemen in het hoger onderwijs.

Meer weten of vragen over  
het aanbod in deze brochure?

Contacteer Hans, Astrid of Sofie  
(relatie  beheerders secundaire scholen)  
via studiekeuze@thomasmore.be.  
Zij bekijken graag samen met jou hoe  
ze je kunnen ondersteunen.

 thomasmore.be/leraar

Kom je 
informeren
 SID-ins 

 onderwijs.vlaanderen.be/sidin

Lees alle info op de website van de Vlaamse 
overheid.

• 12 - 14 januari 2023 | Vlaams-Brabant
• 19 - 21 januari 2023 | Oost-Vlaanderen
• 26 - 28 januari 2023 | West-Vlaanderen
• 2 - 4 februari 2023 | Antwerpen
• 16 - 18 februari 2023 | Limburg

 Opencampusdagen 

 thomasmore.be/opencampusdagen

Tijdens onze opencampusdagen gooien we 
de deuren wagenwijd open. We verwelkomen 
studiekiezers en hun supporters in onze aula’s, 
ateliers, labo’s ... Onze docenten én studenten 
staan klaar voor een babbel, demo of rond- 
leiding. Stuur jouw leerlingen zeker langs.

• 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

Tijdens de krokusvakantie (20 - 24 februari)  
wijzen onze studenten jouw leerlingen graag de 
weg. Ze nemen hen mee voor een ‘superwijze’ 
rondleiding op de campus, al dan niet in 
combinatie met een echte les.


