
DE JOB VAN JE LEVEN

Met dit diploma kan je letterlijk en
figuurlijk alle kanten uit: in binnen- of
buitenland, kmo of multinational,
bijvoorbeeld als:

Business developer
Import/export manager
Zaakvoerder/internationaal
ondernemer
International sales manager
International project manager
Consultant internationalisering

Professionele bachelor Bedrijfsmanagement > afstudeerrichting Internationaal Ondernemen > Mechelen

ONDERNEMERSTALENT KENT GEEN GRENZEN!
Jij droomt van een internationale carrière.
Je wil werken bij een multinational of een job waarvoor je regelmatig op reis mag.
Tijdens deze opleiding verdiep je je in de internationale zakenwereld.
Je ontdekt hoe je zakendoet in onder andere Afrika, Azië en Zuid-Amerika.
Je krijgt vakken als economie, financieel management, supply chain en marketing.
Je volgt Engels en een tweede (keuze)taal zoals Frans, Spaans, Duits of Chinees.
Je ontwikkelt je commerciële, sociale en communicatieskills.
In je tweede jaar kan je een semester gaan studeren in het buitenland.
Je werkt aan een internationaal project met een buitenlandse reis.
Met dit diploma kan je letterlijk en figuurlijk alle kanten uit! Ga aan de slag in binnen- of
buitenland.
Zet je talenten in bij een kmo of multinational, als professionele medewerker of manager.
Je loopt vier maanden stage in een land en bedrijf dat je zelf kiest.
Werkzekerheid? Gegarandeerd. 98 procent van onze studenten vindt binnen de zes maanden een job.
Verder studeren? Kan perfect. Ga bijvoorbeeld voor een buitenlandse master.
Liever je volledige studies in het Engels? Misschien is International Business & Trade iets voor jou?

Internationaal Ondernemen

DE WERELD AAN JE VOETEN

Je krijgt de kans om op 3 jaar tijd een
flink stuk van de wereld te verkennen:
internationale projecten, een studie-
uitwisseling in het buitenland en een
heuse internationale stage. De V.S.,
China, India, Rusland of in welk
continent ook, alles is mogelijk. Klaar
om je grenzen te verleggen? Look no
further!

FLANDERS INVESTMENT AND
TRADE

De internationale vertegenwoordigers
van Flanders Investment & Trade (FIT)
zien je graag komen. Studenten liepen
er al stage in de USA, Japan, China,
Jakarta en Europa. Ze werkten mee
aan handelsmissies, voerden lokaal
marktonderzoek uit en versterkten het
netwerk tussen Belgische en lokale
bedrijven. Kriebelt het al?

YOU WERE SAYING? 塔塔倫倫肯尼肯尼
斯斯?

Talenkennis is een must voor wie
ervan droomt om de vleugels uit te
slaan in het buitenland. Naast het
standaard voorziene Engels neem je
ook een extra taalvak op naar keuze:
Frans, Spaans,
Duits, Chinees,... The choice is yours!

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

Goedele Clybouw
Opleidingscoördinator
+ 32 15 68 88 59
goedele.clybouw@thomasmore.be

fb.com/Bedrijfsmanagement.ThomasMoreBE/

Campus De Vest
Zandpoortvest 60 - 2800 Mechelen

#wearemechelen

thomasmore.be/devest

https://www.thomasmore.be/en/degree-students/business-management-english/international-business-and-trade-english
https://www.thomasmore.be/ba-io-me
https://www.facebook.com/Bedrijfsmanagement.ThomasMoreBE/
https://thomasmore.be/devest


OPBOUW

Fase 1 | Deze fase vormt de theoretische onderbouw van je studie: je maakt kennis metde fundamenten van bedrijfsmanagement en
internationale handel, marketing, ondernemen, financieel management en digitalisering. Je krijgt inzicht in internationale businessmodellen en
andere (bedrijfs)culturen.
Fase 2 | Deze fase ispraktijkgerichter. Aan de hand vanprojecten en groepswerkenverdiep je je kennis over internationale handel en market-
entry-strategieën. In het kader van het vak 'International Project' trek je er enkele dagen op uit om te ondervinden hoe het is om zaken te doen
met en te vertoeven in een andere cultuur.
In fase 3 | In de laatste fase staan er nog enkele commerciële en strategische vakken op het programma, maar het zwaartepunt ligt duidelijk op
de praktijk. Je voert projecten uit voor bedrijven en je loopt 14 weken stage in het buitenland.

Fase 1 2 3

BEDRIJFSMANAGEMENT

Professionele communicatie 1 3

Professionele communicatie 2 3

Personal development 3

Digital skills 3

Business Fundamentals 3

Business Intelligence fundamentals 3

Marketing fundamentals 3

Economie 3

Ideation 3

Inleiding Recht 3

Supply chain fundamentals 3

Intro tot financieel management 3

Project management 3

Management skills 3

Cost Analysis 3

Business fundamental cases 3

Sales 1: commerciële vaardigheden 3

Business intelligence Advanced 3

Corporate Social Responsibility 3

Human Resources Management 3

Enterprise resource planning 3

EU Business Topics 3

Macro Economie 3

Customer relationship management 3

Fase 1 2 3

Supply chain management 6

INTERNATIONAAL ONDERNEMEN

Internationale handel 3

International business topics (ENG) 6

Global Sourcing 3

Internationale marketing 3

International project (ENG) 3

Financial Management 6

Business Game 3

Practice Entreprise 3

International macro-economic topics 3

Social Media 3

Digital marketing 3

International Innovation Lab 3

Business & Culture (ENG) 3

Onderzoeksvaardigheden 3

Transport en modaliteiten 3

Buitenlandse stage 24

Sales 2: sales management 3

Bachelorproef 6

TALEN

Engels + keuzetaal (in modules) 12 6 6

KEUZEVAKKEN

Keuzevak (lijst) 3

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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