
DE JOB VAN JE LEVEN

Ambassade medewerker BE of
buitenland
Diplomatie medewerker BE of
buitenland
Diversiteitsconsulent
Projectmedewerker inclusie
Intercultureel bemiddelaar
HR medewerker BE of buitenland
Expat consultant
Medewerker Flanders Investment &
Trade
Medewerker buitenlandse zaken
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KENT JE DRANG OM DE WERELD TE ONTDEKKEN
GEEN GRENZEN?

Verschillende culturen leren kennen, begrijpen en samenwerken. Jij wil een wereldburger
zijn.
De lessen worden gegeven door experts uit het internationale bedrijfsleven die uitleggen
hoe je een succesvolle internationale samenwerking hebt met andere regio's zoals Azië,
Africa, America, ... .
Je leert hoe je als organisatie omgaat met medewerkers uit andere culturen, met diversiteit
en inclusie.
Je kiest 4 talen dus je talenkennis wordt je troef en een internationale carrière staat op jou
te wachten.
Een semester studeren in het buitenland? Kan perfect. Singapore, Peru of Finland: de
wereld lonkt.
Wat is de impact van leven in het buitenland als expat?
Je kiest tussen 2 keuzetrajecten: diplomatie & ontwikkelingssamenwerking of Internationaal sociaal engagement.
Omdat je de wereld wil verkennen, is een semester in het buitenland studeren en/of stage lopen het logische sluitstuk van je studie.
Er wachten je twee stages: één van 6 weken in je tweede jaar en één van 14 weken in je derde jaar in het buitenland.
Met dit diploma aan werkzekerheid geen gebrek. 96 procent van onze studenten heeft binnen de maand een job.
Verder studeren? Na een schakeljaar kan je beginnen aan verschillende masters zoals Handelswetenschappen, Meertalige Communicatie of
Europese Studies.

Intercultural Relations Management

WELCOME TO THE WORLD

De opleiding krijgt een internationale
saus. Op uitstap naar de
internationale beurs in Keulen, op
stage aan de andere kant van de
wereld én jij wordt expert in vier
talen. Lees de reisverhalen van de
studenten in hun eigen blog.

100% FUTURE PROOF

Het netwerk voor je droomjob bouw
je uit tijdens de Job Factory, een event
georganiseerd door de eerstejaars
over de jobs van de toekomst en
tijdens de More Seminars, waar
verschillende internationale sprekers
komen inspireren.

NIEUW VAK DIPLOMACY

Door de opgedane kennis en
vaardigheden via lessen en
bedrijfsbezoeken draai je vlot mee in
de administratie van een
internationale instelling en fungeer je
als vaste interculturele schakel
tussen reizende diplomaten en het
land van bestemming.

Meer weten?
Surf naar thomasmore.be/ba-irm-me

Lieve Plasqui
Opleidingsmanager
+ 32 15 68 88 24
lieve.plasqui@thomasmore.be

fb.com/OfficeManagement.ThomasMoreBE/

Campus De Vest
Zandpoortvest 60 - 2800 Mechelen

#wearemechelen

thomasmore.be/devest

https://weareofficemanagementmechelen.com/blog/
https://weareofficemanagementmechelen.com/2022/10/26/thomas-more-in-debat-met-visepremier-petra-de-sutter/
https://www.thomasmore.be/ba-irm-me
https://www.facebook.com/OfficeManagement.ThomasMoreBE/
https://thomasmore.be/devest


OPBOUW

Fase 1 | Ervaren lectoren maken je wegwijs in maatschappelijke trends en nieuwe tools. Je kiest in welke 4 talen je wil verdiepen. In het
inspiratielab proef je van diverse culturen en loop je allerlei nationaliteiten tegen het lijf.
Fase 2 | Je kiest een keuzetraject : diplomatie en ontwikkelingssamenwerking of Internationaal sociaal engagement. Fase 2 bruist van
interculturele ervaringen, je steekt letterlijk de grenzen over. Je komt alles te weten over de huidige Aziatische groeipolen en je tast de grenzen
tussen Oost en West af.
Fase 3 | In je laatste jaar kies je nog eens twee interessante internationale regio’s. Je vervolmaakt je talenkennis. Je leert hoe een
toekomstgericht bedrijf via een diversiteit en inclusief HR-beleid een maatschappelijk verantwoord beleid voert. Kies dan voor een
internationale stage en durf het avontuur op te zoeken. Mag het Peru, Zuid-Afrika, Taiwan, Dubai of Spanje zijn? Go for it!

Fase 1 2 3

PROFESSIONAL DEVELOPMENT

Personal development 3

Management skills 3

Personal Branding 3

Corporate Social Responsability 3

DATA INTELLIGENCE

Business Toolkit 1 3

Business Toolkit 2 3

Business intelligence fundamentals 3

Business intelligence toolkit 3

BUSINESS

Maatschappelijke trends 3

Business fundamentals 3

Introductie tot Financieel Management 3

Social media & business 3

Project- en eventmanagement 3

COMMUNICATION SKILLS

Taaltraining Engels 9 6 4

Taaltraining Frans 9 6 4

Fase 1 2 3

Professionele communicatie 1 3

Reputatie-en conversatiemanagement 3

Keuze uit Duits, Spaans, Chinees of andere taal 6 6 3

IRM

Inspiratielab Wereldculturen 3

Business & Culture 3

Intercultural insights Asia 3

Experience Lab Cross-cultural communication 3

Experience Lab Dialogue interculturel 3

Keuze uit: Regional focus: Middle East of Africa of
Asia 6

Intercultural project 3

Graphic design - basic 3

Keuze uit: Diplomatie &
Ontwikkelingssamenwerking of International Social
engagement

6

Inloopstage IRM 6

Experience Lab Flanders Expats 3

Diversiteit & inclusie 3

Keuze: Regional Focus North America of Latijns-
Amerika of Europe 6

Bachelorproef 6

Afstudeerstage 21

Studiepunten drukken uit hoeveel uren je gemiddeld nodig hebt om de leerstof te verwerken (incl. lessen). Reken voor 1 studiepunt ongeveer 25 à 30 uren.
Programma onder voorbehoud.

KOM KENNISMAKEN

Dit was alvast wat uitleg over de opleiding. Ons visitekaartje.
Maar verwacht gerust meer! Infosessies, opencampusdagen, open
lessen, rondleidingen … online en on campus. Kom kennismaken
en stel ons al je vragen!

thomasmore.be/komkennismaken
info@thomasmore.be

STUDENTENVOORZIENINGEN

Studeren, dat hoort de beste tijd van je leven te worden. En dat
nemen we bij studentenvoorzieningen heel serieus! Op kot of met
de trein? Centen voor studenten? Gezond eten op de campus? Je
hart luchten en zorgen aanpakken? Reken maar op stuvo!

thomasmore.be/studentenvoorzieningen
stuvo@thomasmore.be
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