
DE JOB VAN JE LEVEN

Implementation & project manager
Supply chain manager
Supply chain planner / supervisor
Production planner / supervisor
Transport Planner / supervisor
Supply Chain Consultant
Operations Manager
Continuous Improvement consultant
Warehouse supervisor
E-commerce Warehouse manager
Junior engineer – Supply Chain
projecten
Zelfstandig ondernemer

Professionele bachelor Bedrijfsmanagement > afstudeerrichting Supply Chain Management (voorheen Logistiek Management) > voor graduaat
Transport en Logistiek > Mechelen

HEB JIJ EEN VOORRAADJE TALENT LIGGEN?
Je behaalde reeds een graduaatsdiploma transport en logistiek en wil dit graag aanvullen
met een bachelordiploùma supply chain management. Je kan dit extra diploma in 2 jaar tijd
behalen.
Supply chain management is het bedenken, plannen, beheren en optimaliseren van de hele
goederen- of dienstenketen.
In deze vervolgopleiding krijg je eerst een stevige bedrijfseconomische basis.
Je werkt aan je commerciële, digitale en communicatieskills.
Je focust op zaken als transportmodi, supply chain design en urban & waste logistics.
Sommige vakken gaan door op locatie, zoals in de haven of luchthaven.
Je beleeft trends zoals logistiek en e-commerce in tijden van covid vanop de eerste rij.
Je gaat je verdieen in de logistiek gerichte Engelse en Franse taal.
Je wordt een rasechte ondernemer, gedreven door innovatie, technologie, automatisatie.
In je laatste jaar loop je stage bij een bedrijf in België, Europa of ver daarbuiten.
Een afwisselende job mèt werkzekerheid? Absoluut.

Supply Chain Management (verkort traject)

COURSES @ WORK

We geven onze lessen vaakdaar waar
het gebeurt. Zo krijg je les in de
haven, luchthaven, bij wegvervoerders
of in de warehouses zelf. Een
ziekenhuis is een logistiek dorp, dus
ook daar nemen we een kijkje. De
afstudeerders trekken naar het
buitenland voor lessen in andere
universiteiten of hogescholen zoals in
Dubai of Moskou.

DE WERELD MEE VORM GEVEN

Geef mee vorm aan de toekomst en
bijt je vast in thema’s zoals Covid19
en innovaties in de supply chain. Stel
je ideeën voor aan professionals op
een event! Neem deel aan
een hackaton op locatie en werk aan
thema's als 'CO2-neutraal leveren
tegen 2030 in de stad Mechelen', 'De
luchthaven & het slimme pakje' of de ‘
Smart Port of Antwerp'.

READY FOR THE FUTURE?

Logistiek is één van de meest
innovatieve sectoren. We organiseren
workshops rond bepaalde 'hot
topics'. Onder andere drones, e-
commerce, Amazon en haar invloed,
groene logistiek en zelfs lessen via de
virtual reality bril. Via het vak 'e-
business lab' geven we heel veel
aandacht aan de logistiek van de
toekomst.

Meer weten?
Surf naar thomasmore.be/ba-lm-vg-tl-me

Peter Verspecht
Coördinator
+32 472 18 39 59
peter.verspecht@thomasmore.be

fb.com/Bedrijfsmanagement.ThomasMoreBE/

Campus De Vest
Zandpoortvest 60 - 2800 Mechelen

#wearemechelen

thomasmore.be/devest

https://youtu.be/zXtUTly2UHw
https://youtu.be/5HKFy18Mt9U
http://thomasmore.be/ba-lm-vg-tl-me
https://www.facebook.com/Bedrijfsmanagement.ThomasMoreBE/
https://thomasmore.be/devest


OPBOUW

Fase 1 | Je verdiept je nog verder in de bedrijfseconomische vakken. Tijdens bedrijfsbezoeken wordt de theorie getoetst aan de praktijk. De
Supply Chain & Data Management vakken worden gedoceerd door echte professionals en gastsprekers.
Fase 2 | Hier ga je je verder verdiepen en vooral toepassen. Je zal bijna de helft van de tijd les krijgen op verplaatsing: in de warehouses, steden,
ziekenhuizen, afvalverwerkingsbedrijven haven en luchthaven. Je sluit het tweede semester af met een stage van 6 weken en een bachelorproef
waarin je goochelt met data en zo optimalisatieprocessen uitwerkt voor jouw stagebedrijf.

Fase 1 2

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Innovation lab 3

Procurement & Tendering 3

E-business lab 3

Binnenvaart 3

Supply Chain Security Management 3

Supply Chain Bedrijfsprocessen 3

Supply Chain Advanced 3 3

VR Logistics 3

Pharma & Zorglogistiek 3

Supply Chain Verticals 3

BEDRIJFSECONOMISCHE VAKKEN

Business Fundamentals 3

Economie 3

Inleiding recht 3

EU Business Topics 3

Human Resources Management en Sociaal Recht 3

Fase 1 2

Introductie tot Financiëel Management 3

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 3

TALEN

Frans 2 3

Frans 3 3

Engels 2 3

Engels 3 3

DATA OPTIMALISATIE

Business Intelligence Advanced 3

Business Intelligence Advanced 2 3

AT WORK

Luchtvracht ( @ Brucargo ) 3

Maritime Fundamentals ( @ Port of Antwerp ) 3

Supply Chain @ Warehouse 6

International Entrepreneurship 3

Bachelorproef en stage SCM Management 15

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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