
DE JOB VAN JE LEVEN

Woordvoerder
Communicatieambtenaar
Communicatiemanager
Corporate Communication Advisor
Coördinator interne communicatie
Coördinator persrelaties
Pr-consultant
Copywriter
Persverantwoordelijke

Professionele bachelor Communicatie > afstudeerrichting Public Relations en Voorlichting > keuzetraject Woordvoerder > Mechelen

GEEF BEDRIJVEN EEN MENSELIJK GEZICHT
Je volgt het nieuws op de voet en herkent een sterk en nieuwswaardig verhaal van
mijlenver.
Je bent rad van tong én scherp van pen.
Invalshoeken verzinnen, de juiste beelden zoeken en weten hoe de media je verhaal
oppikken? Het komt allemaal uitgebreid aan bod!
Reageren voor een microfoon schrikt je niet af. We leren je, samen met experts uit het
werkveld, alle kneepjes van het vak.
Je bent flexibel en energiek en houdt in uitdagende situaties het hoofd koel.
We leiden je op tot woordvoerder, zodat je aan de slag kan op een persdienst,
communicatieafdeling of bij een pr-bureau.
Maar ook verder studeren kan perfect. Na je opleiding ben je helemaal voorbereid op een
schakeljaar naar een master.
Al een diploma op zak? Bekijk dan de mogelijkheden voor een verkort traject.

Woordvoerder

ALTIJD OP DE EERSTE RIJ ...

... en graag het woord voeren voor de
camera? Ontpop je tot
communicatieheld die slimme
invalshoeken bedenkt, visuele
persberichten opstelt en graag eens
deftig het woord voert.

WORD EEN PROFESSIONELE
REPUTATIEMANAGER

Breed inzetbaar van de lancering van
een nieuwe modelijn tot eerste hulp
bij crisis. Hands-on workshops maken
van jou de geknipte
vertegenwoordiger van bedrijven
als Medialaan, de Federale Politie of
Brussels Airlines.

EEN STRATEGISCHE DOENER
DIE HET NIEUWS VOLGT ...

... en wil maken! Wie krijgt jouw
boodschap het best bij je doelpubliek?
Naast traditionele pers, krijg je nieuwe
inzichten rond bereik en conversie. Je
bedenkt slimme win-winsituaties die
de juiste stakeholders in beweging
brengen.

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

Ann Van Damme
Opleidingsmanager
+32 492 15 57 51
ann.vandamme@thomasmore.be

fb.com/Communicatie.ThomasMoreBE

Campus De Ham
Raghenoplein 21bis - 2800 Mechelen

#wearemechelen

thomasmore.be/deham

https://www.thomasmore.be/opleidingen/professionele-bachelor/communicatiemanagement/communicatiemanagement-verkort-traject
https://thomasmore.be/ba-wo-me
https://www.facebook.com/Communicatie.ThomasMoreBE
http://thomasmore.be/deham


OPBOUW

Fase 1 | We vliegen er meteen in! Je legt de fundamenten voor de praktijkvakken die van jou een echte communicatieheld maken.Strategie,
stijlen en trends komen aan bod. Jecreatief talent bloeit verder open, je werkt je eersteconceptenuit voor de vakken event, reclame en public
relations. Tijdens het Inspiratie LabCommunicatie ga je aan de slag voor echte klanten.

Fase 2 | Je bouwt verder aan je communicatiefundamenten. Je ontdekt hoe je een succesvolcrossmediaal verhaal uitwerkt en hoe je dat slim
presenteert aan de klant. Tijdens het ambitieuze projectCampagnewerk je in opdracht van een bedrijf of organisatie een volledige campagne uit.
Of je kiest voor ons intern communicatiebureau, After Five. Na fase twee heb je een stevige basis en weet je waar jouw talenten liggen.

Fase 3 | Maak je klaar voor nog meerpraktijk en specialisatie,de kers op de taart! In het keuzetraject Woordvoerder neem je deel aanExpert
Classesvan toppers uit de Belgische communicatiewereld. Je krijgt inzicht in trends en strategieën. Inmediatraining, crisiscommunicatie en
persrelaties. Je wordt het uithangbord van een bedrijf en zorgt voor een vlotte relatie met de pers.

Fase 1 2 3

STRATEGIE

Marketing 3

Marketingcommunicatie 3

Public relations 3

Event & Experience 3

Desk Research 3

Digitale Marketing 1 3

Touchpoint strategie 3

Branding & strategie 3

PR & overheidscommunicatie 3

Digitale Marketing 2 3

Content Marketing 3

BUSINESS & SOCIETY

Economie 3

Trendwatching & coolhunting 3

Productivity Skills 3

Media-actualiteit en trends 3

Duurzaamheidscommunicatie 3

Field research 3

Psychologie 3

Mediarecht & Ethiek 3

CREATIE

Visual Design Essentials 3

Audio & Video 1 3

Creative thinking 3

Video & Audio 2 3

Visual Design Tools 3

Visual Design Creation 3

Fase 1 2 3

COMMUNICATION SKILLS

Commerciële communicatie 3

Français 1: formation de base 3

English 1: Essential Communication 3

Français 2: présentations et discussions 3

Copywriting en presenteren 3

Français 3: on en parle dans les médias 3

English 2: professional profiling 3

Creatief schrijven en storytelling 3

English 3: corporate communication 3

@WORK

Personal branding lab 3

Inspiratielab communicatie 6

Campagne OF After Five 6

KEUZEVAKKEN 9

AFSTUDEERTRAJECT WOORDVOERDER

EXPERT CLASSES

– Expert Classes Woordvoerder 3

– Expert Classes Woordvoerder en PR 3

EXPERT SKILLS

– Expert Skills PR en Woordvoerder 6

– Productie Woordvoerder en PR 3

– Digital Certificates 3

@WORK:

– Pitch Woordvoerder en PR 9

– Stage Woordvoerder 30

KEUZEVAKKEN

– Engels OF Frans 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.
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