Thomas More is dichtbij
Hoi!
Bijna klaar met het middelbaar! Al goesting om binnenkort verder te studeren? Weet je al zeker wat? Weet
je het ongeveer? Of heb je nog geen flauw benul? Kom zeker eens kijken bij Thomas More: met 42
bacheloropleidingen en 18 graduaatsopleidingen op 12 campussen is professioneel toponderwijs
altijd dichtbij.
Leraar, verpleegkundige of IT-specialist? Iets met techniek of liever in de business, de bouw, de bioindustrie of de logistiek? Psychologie of maatschappelijk werk of toch maar iets in de media? Een opleiding
in design of iets met sport? Check je interesses, volg je hart en ontdek al onze opleidingen, in acht
interessegebieden:
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Business & Tourism
Design & Build
Education
Life Sciences & Chemistry
Media & Communication
People & Health
Sport
Tech & IT

Heb je nog geen idee wat je wil worden en waar je moet beginnen? Breng dan zeker eens een bezoekje aan
ons webplatform voor studiekiezers (en hun supporters). Je vindt er niet alleen tal van interessante tips
om je op weg te helpen, maar je kan er ook terecht voor een goed gesprek met onze
studiekeuzebegeleiders. We zoeken samen een pasklare oplossing voor jouw ambitie: een opleiding die
honderd procent bij jou past. Daar gaan we voor. Zoek je nog wat inspiratie? Check dan de verhalen van
Thomas More-studenten.
Jouw toekomstige campus in het echt zien? We openen in alle veiligheid de deuren voor jou. Reserveer nu
jouw plekje voor een persoonlijke opleidingstoer.
En ja natuurlijk, je kan ook altijd een open les volgen of een opencampusdag bezoeken. Voorlopig nog
online, maar hopelijk binnenkort weer in het écht. Kan je niet wachten tot dan? Check dan zeker onze
voorbeeldlessen. Onze docenten onthullen je voor een keer ook de kleine lettertjes.
Thomas More is dichtbij en jij bent nog maar één klik verwijderd van jouw toekomst.

